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DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Olaines novadā 
2019.gada 22.maijā                    Nr.5 

5.p. 
PAR MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANU OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU APGUVEI 
Tiek dots vārds: Andrim Bergam 

 
           Olaines novada pašvaldībā saņemts Olaines Mūzikas un mākslas skolas 02.05.2019. 
raksts Nr. OMMS/1-19/19/14-ND “Par mācību maksas noteikšanu Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās” ar lūgumu domei noteikt mācību maksu 
EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī Olaines Mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības programmās. Daudzbērnu ģimenes bērniem un vienas ģimenes otrajam 
bērnam, ja ģimenes abi bērni mācās Olaines Mūzikas un mākslas skolā, EUR 7,50 (septiņi 
euro un 50 centi) mēnesī (50% no ikmēneša mācību maksas). 
         Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
2019.gada 8.maija sēdes protokolu Nr.5, Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes 
protokolu Nr.5 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un 27.punktu un Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas nolikuma 9.1.3.2. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par – Ģ.Stepka, 
J.Precinieks, L.Gulbe, A.Greidāns, I.Purviņa,  A.Bergs, A.Čmiļs, D.Ļebedevs, I.Novohatjko, 
V.Borovskis, M.Vanags, S.Kalniņš, pret nav, atturas 1 - O.Galanders, dome nolemj:  
 

1. Noteikt mācību maksu kā vecāku daļēju līdzfinansējumu Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas profesionālās ievirzes programmās izglītojamiem: 
1.1. bērnam - EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī; 
1.2. daudzbērnu ģimenes bērnam - EUR 7,50 (septiņi euro un piecdesmit centi) mēnesī; 
1.3. vienas ģimenes otrajam bērnam, ja skolā mācās divi bērni - EUR 7,50 (septiņi euro un 

piecdesmit centi) mēnesī; 
1.4. maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes bērnam - EUR 7,50 (septiņi euro un piecdesmit 

centi) mēnesī. 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Olaines novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdes lēmumu 

“Par mācību maksas noteikšanu Olaines Mūzikas un mākslas skolā” (1.prot., 8.p.). 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri. 
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