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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Engures novada Engures pagastā 

30.08.2013. 
ar aktualizāciju uz 01.09.2019.                                                                            Nr.6/2013 
 

 
Par audzēkņu uzņemšanu un atskaitīšanu interešu izglītības programmās 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 38. panta 5. daļu un 47. pantu. 

 
1. Engures Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus interešu izglītības programmās, 

atbilstoši šo noteikumu prasībām: 

1.1. pašvaldības finansētās interešu izglītības programmās; 

1.2. citu resoru (interešu mērķdotācijas) finansētās interešu izglītības programmās; 

(ar aktualizāciju uz 01.09.2019.) 

2. Audzēkņu kopskaitu interešu izglītības programmās nosaka skolas direktors, 

pamatojoties uz Engures novada Domes apstiprināto finansējuma apmēru katram 

kalendārajam gadam un apstiprinātajām amatu stundu slodzēm. 

3. Skola uzņem audzēkņus šādās interešu izglītības programmās: 

3.1. „Ritmika” /pirmsskolas vecuma audzēkņiem/; 

3.2. „Vizuāli plastiskā māksla”  /pirmsskolas vecuma audzēkņiem/; 

3.3. „ Instrumenta spēle” sagatavošanas klasē no 6-8 gadiem; 

3.4. Citās programmās, kas izstrādātas un apstiprinātas attiecīgajā mācību gadā. 

4. Īstenojot interešu izglītības programmas, to saturu nosaka izglītojamā vajadzības un 

vēlmes: 

4.1. mācību struktūru nosaka skolas direktors; 

4.2. vecāku līdzfinansējumu nosaka Engures novada Domes izdotie saistošie 

noteikumi. 

5.  Interešu izglītības programmas tiek apstiprinātas katram mācību gadam. 
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6. Audzēkņi skolā tiek uzņemti bez konkursa un iestājpārbaudījumiem. Vecāki mutiski 

tiek iepazīstināti ar interešu izglītības mācību programmu un nodarbību laikiem. Ja 

vecākus apmierina mācību procesa prasības un mācību līdzfinansējuma apmērs, tad 

audzēknis tiek uzņemts skolā. 

7. Audzēknim, iestājoties skolā, nepieciešams vecāku iesniegums  un uzrādīt dzimšanas 

apliecību.  

8. Uz iesniegto dokumentu pamata, direktore raksta rīkojumu par audzēkņu uzņemšanu 

skolā interešu izglītības programmas apguvei. 

9. Programmās „Vizuāli plastiskā māksla” un „Instrumenta spēle” vecāki raksta 

iesniegumu iestājoties skolā, lai turpinātu mācības profesionālās ievirzes 

programmās. 

10. Audzēkņi, kuri sekmīgi beiguši mācību gadu „Vizuāli plastiskās mākslas” un 

Instrumentspēles programmās, tiek uzņemti 1. klasē. 

11. Programmā „Ritmika”, un citās 1-gadīgās programmās vecāki raksta iesniegumu 

katru mācību gadu, programmas īstenošanai uz vienu mācību gadu (9 mēneši).  

12. Audzēkņi tiek atskaitīti no skolas, pamatojoties uz vecāku iesnieguma pamata par 

mācību neturpināšanu, ar direktores rīkojumu. 

13. Ja iesniegums saņemts pēc 20. datuma, vecāki nomaksā līdzfinansējumu par pilnu 

mācību mēnesi. 

14. Ja audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē mācību stundas, līdzfinansējuma 

maksa netiek pārrēķināta.  

15. Mācību gads skolā sākas septembra pirmajā darba dienā. Audzēkņus, kuri 10 dienu 

laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar skolas direktores rīkojumu 

atskaita no skolas. 

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada 1. septembri. 

17. Spēku zaudē Engures pagasta padomes apstiprinātie 2006. gada 30. augusta 

„Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu no pagasta apmaksātās mācību grupās interešu 

izglītības programmās”. 

 

Noteikumi apspriesti un pieņemti 2013. gada „ 30.  ”augustā 

pedagoģiskās padomes sēdē, protokols Nr.5, punkts.15.(10) 

 
Apspriesti un aktualizēti pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2019., protokola Nr.3, punkts 15 ( 11) 

Direktore:    
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