LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 30.aprīlī

Nr.143
(protokols Nr.7, 26.§)

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un
maksas
pakalpojumu
cenrāžu
apstiprināšanu Valmieras Mūzikas skolā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā sniedzot
organizatorisku un finansiālu palīdzību ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm, un
21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem,
Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 18.08.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr.112 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mūzikas skolā”, Pašvaldības
noteikumiem ”Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas
kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.361 (protokols Nr.15, 23.§),
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.04.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers,
E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu vienam izglītojamam Pašvaldības iestādes “Valmieras
Mūzikas skola” profesionālās ievirzes izglītības programmās 12,80 euro mēnesī;
2. Pašvaldības iestādei “Valmieras Mūzikas skola” maksas pakalpojumus sniegt saskaņā ar
cenrādi (pielikums);
3. atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.263
(protokols Nr.12,19.§) ”Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Valmieras Mūzikas skolā”;
4. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.aprīlī.
Pielikumā: Valmieras Mūzikas skolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

Pielikums Valmieras pilsētas
pašvaldības domes
30.04.2020. lēmumam
Nr.143 (protokols Nr.7, 26.§)

Valmieras Mūzikas skolas maksas pakalpojumu cenrādis

1

Mūzikas instrumentu noma
izglītības procesa nodrošināšanai

euro/mēnesī

Cena
bez PVN
(euro)
5.80

2

Kursu maksa pašfinansēšanās
grupās - sagatavošanas klases
apmeklējums

euro/mēnesī

15.00

15.00 1

3

Kursu maksa pašfinansēšanās
grupās-studijas apmeklējums

euro/mēnesī

30.50

30.50 1

Nr.p.k.

1

Pakalpojuma veids

Mērvienība

PVN

Cena ar PVN

(euro)

(euro)
5.80 1

ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta
12.punktu

pirmās daļas

