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Nr.282
(protokols Nr.9, 35.§)

Par vecāku līdzfinansējuma maksas
un maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Valmieras Bērnu sporta skolā
Grozījumi:

26.09.2013. lēmums Nr.365, prot. Nr.13, 41.§

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Valmieras pilsētas pašvaldības 18.08.2011.
Saistošajiem noteikumiem Nr.111 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta
skolā”, kas apstiprināti ar pašvaldības domes 18.08.2011. sēdes lēmumu Nr.279 (protokols Nr.9,
32.§), Valmieras pilsētas pašvaldības domes 01.03.2007. sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.3,
#39) „Par Valmieras Bērnu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu”, Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 17.02.2011. sēdes lēmumu Nr.54 (protokols Nr.2, 31.§) „Par interešu izglītības sporta
programmas „Volejbols” realizēšanu Valmieras Bērnu sporta skolā”, Valmieras Bērnu sporta
skolas, reģistrācijas Nr.90000043403, adrese Cēsu iela 19, Valmiera, 08.08.2011. iesniegumu
Nr.41/1-9/11/34 (pašvaldībā reģistrēts 08.08.2011. ar Nr.1-3-20/11/330) ar lūgumu noteikt vecāku
līdzfinansējumu interešu izglītības sporta programmai „Volejbols”,
Valmieras pilsētas pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (I.Boķis, V.Dundure, E.Sniedze,
I.Stiģe, J.Skrastiņš, G.Bilsēns, J.Brengulis, R.Naudiņš, V.Beķeris, J.Zemļickis, R.Gailums), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. ar 18.08.2011. atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.08.2010.
sēdes lēmumu Nr.341 (protokols Nr.11, 23.§) „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Valmieras Bērnu sporta skolā”.
2. ar 2014.gada 1.janvāri noteikt:
2.1. vecāku līdzfinansējuma maksu Valmieras Bērnu sporta skolas (turpmāk - Skola)
profesionālās ievirzes sporta programmās mācību treniņu grupas audzēkņiem:
2.1.1. hokejs – EUR 14,20 mēnesī par audzēkni,
2.1.2. peldēšana – EUR 7,10 mēnesī par audzēkni,
2.1.3. basketbols – EUR 7,10 mēnesī par audzēkni,
2.1.4. futbols – EUR 7,10 mēnesī par audzēkni,
2.1.5. vieglatlētika – EUR 4,20 mēnesī par audzēkni,
2.1.6. orientēšanās – EUR 7,10 mēnesī par audzēkni;
2.2. vecāku līdzfinansējuma maksu Skolas interešu izglītības sporta programmās treniņu
grupas audzēkņiem:
2.2.1. airēšana - EUR 4,20 mēnesī par audzēkni,
2.2.2. badmintons - EUR 4,20 mēnesī par audzēkni,
2.2.3. florbols - EUR 7,10 mēnesī par audzēkni,
2.2.4. volejbols - EUR 7,10 mēnesī par audzēkni,
2.2.5. daiļslidošana - EUR 28,40 mēnesī par audzēkni,

2.2.6.
2.2.7.

sporta interešu programma bērniem ar īpašām vajadzībām –
bez vecāku līdzfinansējuma,
BMX – EUR 7,10 mēnesī par audzēkni;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.365)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

piešķirt 50 % atlaidi 2.2.punktā noteiktajai līdzfinansējuma maksai:
2.3.1. ģimenēm, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni trenējas Skolas interešu
izglītības sporta programmās;
2.3.2. ja audzēknis apmeklē 2 (divas) vai vairāk Skolas interešu
izglītības sporta programmas;
2.3.3. ja audzēknis slimības dēļ apmeklējis nodarbības nepilnu mēnesi
(kavējuma periods nav mazāks par divām kalendārajām
nedēļām) un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku
iesniegumu par attiecīgo laika posmu.
piešķirt 100 % atlaidi 2.2.punktā noteiktajai līdzfinansējuma maksai:
2.4.1.
uz mācību gadu:
2.4.1.1. Latvijas valsts izlašu dalībniekiem,
2.4.1.2. Valmieras SOS ciemata bērniem,
2.4.1.3. bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Valmieras pilsētā,
2.4.1.4. atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti Skolas
administrācijas sēdē un saskaņoti ar pilsētas
pašvaldību;
2.4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
2.4.2.1. trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērniem, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;
2.4.3. uz konkrētu laiku:
2.4.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi
un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku
iesniegumu par attiecīgo laika posmu;
atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas vecākiem stājas spēkā ar mēnesi,
kurā vecāki Skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus
dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt
atbrīvojumu.
maksas pakalpojumus iedzīvotājiem:
2.6.1. nodarbības ilgums peldbaseinā - 40 minūtes,
2.6.2. apmeklētājiem par vienu nodarbības reizi:
2.6.2.1. pieaugušajiem laikā no plkst. 06:40 līdz 08:00 –
EUR 2,80 (tajā skaitā PVN),
2.6.2.2. pieaugušajiem laikā no plkst. 19:00 līdz 22:00 –
EUR 3,50 (tajā skaitā PVN),
2.6.2.3. pensionāriem, invalīdiem, Vidzemes Augstskolas pilna
laika studiju programmu studentiem EUR 2,10 (tajā
skaitā PVN), bērniem, skolēniem EUR 2,10;
2.6.3. abonements 10 nodarbību reizēm EUR 28,40 (tajā skaitā PVN);
2.6.4. viena peldbaseina celiņa īre par vienu nodarbības reizi
organizācijām - EUR 28,40 (tajā skaitā PVN);
2.6.5. par trīs mēnešu peldētapmācības kursu bērniem EUR 42,60;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.365)

2.7. Valmieras pilsētas skolām peldētapmācībai peldbaseina celiņa izmantošana
ir bez maksas;
2.8. nomas maksu viena peldēšanas inventāra nomai peldbaseinā par vienu
nodarbības reizi - pieaugušajiem, pensionāriem, invalīdiem, Vidzemes
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2.9.

Augstskolas pilna laika studiju programmu studentiem EUR 0,25 (tai skaitā
PVN), bērniem, skolēniem EUR 0,25;
airēšanas trases „Krāces” nomas izcenojumu:
2.9.1. EUR 1,40 (tajā skaitā PVN) viena diena 1 (vienai) personai;
2.9.2. EUR 14,20 (tajā skaitā PVN) trīs mēneši 1 (vienai) personai;
2.9.3. EUR 28,40 viens gads 1 (vienai) personai;
2.9.4. EUR 71,10 (tajā skaitā PVN) viena diena sacensību norisei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.365)

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Baiks
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