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(protokols Nr.3, 3.p.)

Grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumā
Nr.39 „Par Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dalības maksu”
2011.gada 22.septembrī tika pieņemts lēmums par Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu dalības maksu, kurā tika noteikts, ka Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības “Mākslas un mūzikas skolas” profesionālās ievirzes izglītības
programmu audzēkņu līdzfinansējums ir Ls 3,50 (šobrīd EUR 5,00) apmērā mēnesī par
katru profesionālās ievirzes izglītības programmu un noteikt, ka audzēkņu
līdzfinansējums tiek novirzīts pedagogu ceļa izdevumu segšanai.
2013.gada 31.janvārī tika apstiprināti grozījumi 2011.gada 22.septembra lēmumā,
kurš tika papildināts ar 3.punktu, kurā tika teikts, ka no lēmuma 1.punktā noteiktā
audzēkņu līdzfinansējuma tiek atbrīvotas daudzbērnu ģimenes un tās ģimenes, kuru
divi un vairāk bērni apgūst Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības
programmu.
2021.gada 18.janvārī tika saņemts iesniegums ar lūgumu atbrīvot no
līdzfinansējuma maksas Mākslas un mūzikas skolai bērnu invalīdu, kurš aug
audžuģimenē, un lūdz atbrīvot no iepriekšējās līdzfinansējuma maksas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir sagatavots lēmumprojekts par atbrīvošanu no
līdzfinansējuma tās ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, bērni - bāreņi,
maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Pilsrundāles vidusskolas nolikuma 75.4.punktu, ņemot vērā Apvienotās Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Aivars Okmanis, Inta Klīve, Sandra Kerēvica, Aelita Ramane, Anda
Mežance, Ludmila Knoka, Arnolds Auza, Māris Leitlants, Vēsma Veģere), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Rundāles novada dome nolemj:

Papildināt Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr.39 „Par
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dalības maksu” (prot.Nr.9, 39.p.) ar
4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„4. No lēmuma 1.punktā noteiktā audzēkņu līdzfinansējuma tiek
atbrīvotas tās ģimenes, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, bērns
- bārenis, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes”.
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