
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
 

IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMI 
A U D Z Ē K Ņ I E M 

 
1. Apzinīgi un kārtīgi apmeklēt mācību stundas. 

2. Regulāri izpildīt mājas darbu specialitātē un citos priekšmetos. 

3. Apzinīgi un godprātīgi apgūt skolas mācību programmu prasības, būt radošiem, 

piedalīties skolas rīkotajos pasākumos, konkursos, mācību koncertos.  

4. Mūzikas skola ir kulturālas uzvedības un pieklājības skola: 

4.1. Skolā ievērot klusumu. Ar savu rīcību netraucēt darbu pārējiem audzēkņiem, 

būt savstarpēji izpalīdzīgiem, pieklājīgiem, iejūtīgiem, nepieļaut vardarbību, 

veicināt skolas un savas specialitātes prestižu. 

4.2. Priekšzīmīgi uzvesties mācību stundās, skolā, un uz ielas. Sveicināt skolotājus, 

darbiniekus, savus biedrus gan skolā, gan uz ielas, kā arī jebkuru pieaugušo, 

kurš ienāk skolas telpās. 

4.3. Visiem audzēkņiem jāsveicina pedagogi, vecāki skolas telpās– pieceļoties, 

izņemot rokas no kabatām; 

4.4.      Ieejot skolā, jānotīra kājas, jānoņem cepure (zēniem); 

4.5.      Sargāt savu mūzikas instrumentu. 

5. Saudzīgi izturēties pret savu un skolas inventāru un notīm. Par nozaudētiem un 

bojātiem mācību līdzekļiem (inventāru) audzēknis ziņo skolotājam, tiek sastādīts 

akts. Zaudējumus faktiskās vērtības apjomā apmaksā vainīgais. Līdz katra gada 

1.jūnijam nokārtot saistības ar skolu – nodot skolas iznomātos mūzikas 

instrumentus, skolas bibliotekas materiālus vai pagarināt atļauju to lietošanai. 

Nokārtot nomas samaksu par skolas mūzikas instrumentu lietošanu. 

6. Uzturēt kārtībā savu darba vietu, par ievērotajām nekārtībām, konstatētajiem 

skolas aprīkojuma bojājumiem ziņot skolas vadībai. 

7. Kārtīgi izdarīt ierakstus dienasgrāmatā un  to uzrādīt visās mācību stundās: 

7.5.sarakstīt datumus, mēnesi, uzdoto vielu; 

7.6.ierakstīt tos koncertus, konkursus, kuros esi piedalījies ārpus skolas; 

7.7.vecākiem jāparaksta dienasgrāmata reizi nedēļā. 

8. Ievērot skolas darbinieku un skolotāju pamatotās prasības. 

9. Skolā un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, 

narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas. 

10. Skolā ierasties vismaz 5 minūtes pirms stundas sākuma, ienākot virsdrēbes atstāt 

garderobē, lietot maiņas apavus. 

11. Savlaicīgi ziņot skolas vadībai par stundu kavējumiem. Kavēto stundu mācību 

vielu apgūt patstāvīgi vai papildus nodarbībās. Par katru mācību stundas 

kavējumu audzēknim ir jāiesniedz vecāku parakstīts iesniegums – ziņojums, 

norādot kavējuma iemeslu. 

12. Mācību maksu nokārtot līdz katra mēneša “28” datumam. Audzēkņu mācību      

nodarbību kavējumi, arī attaisnojošu iemeslu dēļ, nevar būt par iemeslu 

atbrīvošanai no ikmēneša mācību maksas, jo mācību maksa ir noteikta mācību 

gadam nevis atsevišķi mēnesim. 

13.  Piedalīšanās mācību koncertos ir skatuves kultūras un stājas veidošana: 

13.5. uz koncertiem ierasties tīrā un kārtīgi izgludinātā apģērbā, nospodrinātos 

apavos; 

13.6. savu mūzikas instrumentu turēt spodru un mirdzošu /pūšamo instr.spec./ 



13.7. pirms un pēc priekšnesuma jāprot paklanīties. 

14.  Mūzikas skolas audzēkņiem jāapmeklē vieskoncerti, operas izrādes un citi   

      kultūras dzīves notikumi: “MŪZIKA AUDZINA, TĀ MĀCA DZĪVOT!” 
 


