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OZOLNIEKU NOVADA DOME 

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
Reģ. Nr. 4574902966 

„Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV - 3045 
Tālr.: 63085665, e - pasts: salgales.ms@inbox.lv 

APSTIPRINĀTS   

ar Ozolnieku novada Domes  

                                                                                                  2013. gada 10. decembra 

                                                                                     sēdes lēmumu (prot. Nr 14, 8§) 

 

 

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS 

REGLAMENTS 

 

Izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likumu  

un Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu 

 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Salgales Mūzikas un mākslas skola īsteno interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā, 

pamatojoties uz Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu, un šo Reglamentu. 

2. Interešu izglītības programmu īstenošanas mērķis ir piedāvāt personības pilnveides iespējas 

plašam Ozolnieku novada iedzīvotāju lokam. 

 

II. IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3. Pamats uzņemšanai Interešu izglītības programmās ir vecāku vai aizbildņu iesniegums 

skolas direktorei. 

4. Interešu izglītības mūzikas un mākslas programmās tiek uzņemti bērni no 5 gadu vecuma un 

pieaugušie bez vecuma ierobežojuma. 

5. Interešu izglītības programmās izglītojamie tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem. 

 

III. MĀCĪBU DARBA ORGANIZĒŠANA 

6. Uzsākot mācību procesu, starp skolu un izglītojamo (izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem),  

tiek slēgts izglītošanas Līgums. 

7.  Interešu izglītības apmācības ilgumu nosaka izglītojamā vēlmes un vajadzības. 

8. Mācību darbs programmu īstenošanai tiek veikts saskaņā ar skolotāja izstrādātām un   

     direktora apstiprinātām izglītības programmām. 

9. Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta stundu saraksta. 
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IV. FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA 

10. Interešu izglītības programmas ir pašapmaksas programmas, kurās skolotāja darbu pilnībā  

     finansē izglītojamie. 

11. Mācību maksa mācību periodam katrai izglītības programmai tiek noteikta pēc skolas   

      izstrādātā un Ozolnieku novada Domes apstiprinātā pakalpojumu cenrāža. 

12. Mācību maksa jānomaksā Ozolnieku novada pašvaldības kontā līdz katra mēneša 25.  

      datumam. 

 

V. SKOLOTĀJA DARBA SAMAKSA UN UZSKAITES DOKUMENTI 

13. Darba samaksa skolotājam tiek veikta, balstoties uz direktora apstiprinātu tarifikāciju un 

nodarbību žurnālu. 

14. Slimības dēļ nenotikušās stundas skolotājam ir jānostrādā tekošā vai nākošā mēneša laikā. 

 

VI. MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA 

15. Mācību perioda laikā tiek organizēti koncerti 

16. Beidzot pilnu mācību periodu, izglītojamais saņem sertifikātu ar iegūto iemaņu un prasmju 

raksturojumu un stundu apjomu. 

 

 

         

 

                                       Direktore:                                                 Dina Tauriņa 

 

 


