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Valmierā
2020.gada 30.aprīlī

Nr.144
(protokols Nr.7, 27.§)

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un
maksas
pakalpojumu
apstiprināšanu
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā
Pamatojoties uz 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 g) apakšpunktu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 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.113 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Valmieras Mākslas vidusskolā”, 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 Pašvaldības iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskola” (turpmāk – Iestāde) profesionālās ievirzes programmai ”Vizuāli plastiskā māksla” 14,20
euro mēnesī;
2. Iestādei maksas pakalpojumus sniegt saskaņā ar cenrādi (pielikums);
3. atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 2011.gada 18.augusta lēmumu Nr.284 (protokols
Nr.9, 37.§) ”Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras
Mākslas vidusskolā”;
4. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30 aprīlī.
Pielikumā: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.144 (protokols Nr.7, 27.§)

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

1

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

1

Mākslas kursi bērniem - 2
kontaktstundas nedēļā

euro/mēnesī

14.20

2

Telpu noma 1 m2

euro/stunda

0.17

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)
14.20 1

0.03

0.20

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

