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SĒDES  PROTOKOLA  PIELIKUMS   
 

2020.gada 17.septembris                                                                            protokols Nr. 25. 

LĒMUMS Nr. 2. 

Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksu  

apstiprināšanu  

 
 

Izskatot Ķekavas Mākslas skolas direktores I.Zālītes-Cērūzes 2020. gada 10. augusta 

iesniegumu Nr.1-23/20/N-111, kurā tiek lūgts apstiprināt interešu izglītības grupu mācību maksas 

mācību gadam, konstatēts:  

1. Ķekavas Mākslas skolas nolikuma, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2015. gada 

26. februāra lēmumu Nr. 5., § 7, protokols Nr. 4, 49.3.2. apakšpunkts nosaka, ka Ķekavas 

Mākslas skola finanšu līdzekļus var saņemt par maksas pakalpojumiem saskaņā ar Ķekavas 

novada domes apstiprināto pakalpojumu sarakstu un izcenojumiem. 

2. Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu “Pirmsskola”, “0 klase”, “0+ klase”, “Studija 

jauniešiem” un “Pieaugušo studija” mācību maksa gadam ir izstrādātas atbilstoši normatīvo 

aktu regulējumam un mācību maksas cenas ir aprēķinātas proporcionāli Ķekavas Mākslas 

skolas izdevumiem, nodrošinot minēto interešu izglītības grupu mācības. 
 

Pamatojoties uz:  

- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās daļas 

14. punkta g) apakšpunktu,  

- Izglītības likuma 59. panta ceturtās daļas 2. punktu un 60. panta septīto un astoto daļu,  

- Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 “Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” 9. punktu; 

- Ķekavas Mākslas skolas nolikuma, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2015. gada 

26. februāra lēmumu Nr. 5.§ 7., protokols Nr. 4, 49.3.2. apakšpunktu,  

- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas 2020. 

gada 8. septembra un Finanšu komitejas 10. septembra sēdes atzinumus, 
 

Atklāti balsojot 

ar 15 balsīm “Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis, 

Medne, Pozņaks, Priede, Variks, Vītols, Žilko), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, 

Ķekavas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt mācību maksu Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības (pašapmaksas) grupās: 

1.1. Mācību grupa “Pirmsskola”- EUR 18.00 (astoņpadsmit euro 00 centu) - četras nodarbības 

mēnesī; 

1.2. Mācību grupa “0 klase”, - EUR 21.00 (divdesmit viens euro 00 centu) – astoņas 

nodarbības mēnesī. 

1.3. Mācību grupa “0+ klase”- EUR 29.00 (divdesmit deviņi euro 00 centu) – divpadsmit 

nodarbības mēnesī; 

1.4. Mācību grupa “Studija jauniešiem”- EUR 18.00 (astoņpadsmit euro 00 centu) – četras 

nodarbības mēnesī; 

mailto:novads@kekava.lv


 2 

1.5. Mācību grupa “Pieaugušo studija”- EUR 35.00 (trīsdesmit pieci euro 00 centu) – četras 

nodarbības mēnesī. 

2. Mācību maksa ieskaitāma Ķekavas Mākslas skolas budžetā. 

3. Šis lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Sēdes vadītāja:             (PARAKSTS*)           V.Baire 

 
*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU  

ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU. 

 


