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Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs
“Vinda”” maksas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās
daļas 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) 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

noteikt vecāku līdzfinansējumu Pašvaldības iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda””
(turpmāk – Iestāde) interešu izglītības programmām 45 euro gadā, 5 euro mēnesī;
noteikt vecāku līdzfinansējumu Iestādes radošajām darbnīcām skolēnu rudens, ziemas,
pavasara un vasaras brīvlaikā 5 euro dienā;
nepiemērot vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmai “Tautas deju
kolektīvs (skolas vecuma un jauniešu grupām);
piemērot 100 procentu atlaidi vecāku līdzfinansējumam šādos gadījumos:
4.1. uz mācību gadu:
4.1.1.bērnam un jaunietim ar invaliditāti;
4.1.2.bērnam un jaunietim, kuram ir uzsākta sociālās uzvedības korekcijas programma;
4.1.3.Valmieras SOS ciemata bērnam;
4.1.4.daudzbērnu ģimenes bērnam;
4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss - trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
piemērot 50 procentu atlaidi vecāku līdzfinansējumam, ja bērns vai jaunietis apmeklē trīs vai
vairāk Iestādes interešu izglītības programmas;
Iestādei maksas pakalpojumu sniegt saskaņā ar cenrādi (pielikums);
atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 2018.gada 31. maija lēmumu Nr.212 (protokols
Nr.6, 30.§) ”Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”
lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.aprīlī.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda" maksas pakalpojumu cenrādis

Jānis Baiks

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.149 (protokols Nr.7, 32.§)

Nr.p.k.
1

Pakalpojuma veids
Telpu noma 1 m2

Mērvienība
euro/stunda

Cena bez
PVN
(euro)

(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

0.17

0.03

0.20

PVN

