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NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU MAKSU
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI
Balvos
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
75.pantu, Izglītības likuma 60.panta 7.daļas 4.punktu
Skolas nolikuma 22.14.punktu
Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu
„Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes – Balvu Mākslas skolas (turpmāk tekstā –
Skola) noteikumi nosaka mācību maksas apmēru, iemaksu un izlietojuma kārtību par
profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvi, un kādos
gadījumos skolas audzēkņi ir atbrīvojami no tās.
1.2. Mācību maksa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošo
noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu un
saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu.
1.3. Mācību maksa izglītības programmas apguvei veido daļu no skolas budžeta.
2. Mācību maksas mērķi un apmērs skolā
2.1. Skola no mācību maksas maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto mācību procesa
nodrošināšanai, mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, audzēkņu un
pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, akcijas, festivāli u.tml.
pasākumi), pedagogu atalgojumam, kā arī Skolas attīstībai un uzturēšanas izdevumu
segšanai.
2.2. Mācību maksas apmēru katram mācību gadam izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
māksla”, 20V 211001 uz vienu audzēkni skolā nosaka saskaņā ar izglītības iestādes direktora
apstiprināto skolas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi un saskaņā ar Balvu novada
pašvaldības apstiprināto mācību maksas apmēru:
2.2.1. Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 20V 211001 mācību maksa pa
mācību pusgadiem tiek sadalīta sekojoši:
- 1.pusgads 4 mēneši/septembris, oktobris, novembris, decembris;
- 2.pusgads 5 mēneši/janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs.
2.2.2. Mācību maksa par mācību gadu tiek iekasēta skolā laikā no 1.septembra līdz
20.jūnijam.

2.3. Mācību maksu par izglītības programmas apguvi maksā par katru mēnesi skolas
lietvedībā līdz katra mēneša 15 datumam.
2.4. Mācību maksas summu katrā mācību gadā par pirmo mācību pusgadu ir jāsamaksā līdz
20.decembrim, par otro mācību pusgadu līdz 20.jūnijam. Mācību maksu par katru pusgadu
var samaksāt avansā. Ja audzēknis tiek atskaitīts no Skolas, avansā veiktā mācību maksa
tiek atmaksāta.
3. Skolas direktora kompetencē
3.1. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka komisiju 3 cilvēku sastāvā, kas izskata
vecāku/aizbildņu iesniegumus par mācību maksas samazināšanu un/vai atbrīvošanu no
tās:
3.1.2. Audzēkņi, kuri slimības, traumas dēļ nav apmeklējuši skolu trīs nedēļas, par šo
laika periodu, izskatot mācību maksas samazināšanu vai atbrīvošanu komisijas sēdē, ar
direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no mācību maksas 50% apmērā, ja vecāki/aizbildņi ir
uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesnieguši attaisnojošus dokumentus.
3.1.3. Audzēkņi, kuri slimības, traumas dēļ nav apmeklējuši skolu vairāk kā trīs nedēļas,
par šo laika periodu, izskatot mācību maksas samazināšanu vai atbrīvošanu komisijas
sēdē, ar direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no mācību maksas, ja vecāki/aizbildņi ir
uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesnieguši attaisnojošus dokumentus.
4. Balvu novada pašvaldības kompetence
4.1. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem saņem pabalstu mācību maksas izdevumu
apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolās
(mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts pēc rēķinu vai izdevumus
apliecinošu dokumentu saņemšanas. Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu, uz kuru ģimenei
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu.

4.2. Daudzbērnu ģimeņu (kurās ir vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi mācās
klātienes nodaļā) bērni un bērni ar invaliditāti (uzrādot Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu) var saņemt pabalstu mācību
maksas izdevumu apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada profesionālās
ievirzes skolās (mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts,
pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti. Balvu novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu.

4.3. Pabalsta pieprasītājs (pats vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību) Sociālajā dienestā vai pie
sociālā darbinieka attiecīgā pagasta pārvaldes teritorijā iesniedz iesniegumu un aizpilda
noteikta parauga iesniegumu, klāt pievienojot citus dokumentus, kas nepieciešami konkrētās
materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai.
4.4. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu pieņem Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests, savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos
noteikumus.

5. Mācību maksas parādsaistības
5.1. Visus jautājumus, kas saistīti ar mācību maksas parādsaistībām, skolas vadība un
pedagogi drīkst kārtot tikai ar audzēkņu vecākiem/aizbildņiem.
5.2. Ja vairāk nekā divus mēnešus nav veikta mācību maksa, par to mutiski un rakstiski tiek
informēti audzēkņa vecāki/aizbildņi. Ja divu nedēļu laikā no vēstules nosūtīšanas brīža,
vecāki/aizbildņi nav samaksājuši mācību maksu vai snieguši skolas vadībai rakstisku
paskaidrojumu, skola patur tiesības uzaicināt vecākus/aizbildņus uz pārrunām Skolā.
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5.3. Ja vairāk nekā trīs mēnešus nav veikta mācību maksa, audzēkni, pamatojoties uz Skolas
koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu var tikt
atskaitīts no Skolas.
6. Noslēguma nosacījumi
6.1. Noteikumi par mācību maksu izglītības programmas apguvei apspriesti un pieņemti
Balvu Mākslas skolas Kopsapulcē Nr.1. 2015.gada 10.aprīlī.
6.2. Spēku zaudē 2012.gada 20. decembrī apstiprinātie Balvu Mākslas skolas noteikumi
par mācību maksu izglītības programmas apguvei.

E. Teilāne

Direktore
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