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Nr.284
(protokols Nr.9, 37.§)

Par vecāku līdzfinansējuma
maksas un maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Valmieras Mākslas vidusskolā
Grozījumi:

26.09.2013. lēmums Nr.361, prot. Nr.13, 37.§

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību, un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja
tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem
pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, Valmieras pilsētas pašvaldības 18.08.2011.
Saistošajiem noteikumiem Nr.113 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mākslas
vidusskolā”, kas apstiprināti ar pašvaldības domes 18.08.2011. sēdes lēmumu Nr.281 (protokols
Nr.9, 34.§), Valmieras Mākslas vidusskolas, reģistrācijas Nr.90000043403, nolikumu, kas
apstiprināts ar 21.06.2007. pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.388 (protokols Nr.9, #26),
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:
1.1. 14.09.2006. sēdes lēmumu Nr.590 (protokols Nr.12, #35) "Par maksas pakalpojumu tarifu
un nolikumu apstiprināšanu Valmieras Mākslas vidusskolā”;
1.2. 10.07.2008.sēdes lēmumu Nr.396 (protokols Nr.8, #20) „Par mācību līdzfinansējuma un
mācību maksas noteikšanu Valmieras Mākslas vidusskolā”.
2. ar 2014.gada 1.janvāri noteikt:
2.1. noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmai „Vizuāli
plastiskā māksla” – EUR 14,20 (bez PVN) mēnesī;
2.2. noteikt šādus maksas pakalpojumus:
2.2.1. mākslas kursi bērniem (divas kontaktstundas nedēļā) – EUR 14,20 mēnesī vienam
audzēknim,
2.2.2. mākslas kursi jauniešiem (trīs kontaktstundas nedēļā) – EUR 19,90 mēnesī vienam
audzēknim,
2.2.3. sagatavošanas kursi (sešas kontaktstundas nedēļā) – EUR 36,90 mēnesī vienam
audzēknim,
2.2.4. mākslas kursi pieaugušajiem (trīs kontaktstundas nedēļā) – EUR 25,60 (tai skaitā
PVN) mēnesī vienam audzēknim;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.361)

2.3.

2.4.

piešķirt 100 % atlaidi 2.2.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem (izņemot
2.2.4.punktu):
2.3.1. uz mācību gadu:
2.3.1.1. bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Valmieras pilsētā;
2.3.1.2. atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti Skolas administrācijas sēdē
un saskaņoti ar Pašvaldību;
2.3.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
2.3.2.1. trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Valmieras pilsētā;
2.3.3. uz konkrētu laiku:
2.3.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis
ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika
posmu;
piešķirt 50 % atlaidi 2.2.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem (izņemot
2.2.4.punktu):
2.4.1. 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.
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