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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 25. augustā                                                                                                               Nr. 109 

(protokols Nr.8, 17.§.) 

 

Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

projekta apstiprināšana 

 

Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam, pašvaldība saistošajos noteikumos var 

paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs. 

Saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” projekts nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 

līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs par izglītības ieguvi Smiltenes novada domes 

dibinātajās izglītības iestādēs – Smiltenes pilsētas Bērnu sporta skolā, Smiltenes mūzikas skolā, un 

Smiltenes mākslas skolā un Gaujienas mūzikas un mākslas skolā, kas īsteno profesionālās ievirzes 

mākslas izglītības programmas. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. 

gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību 

pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus 

izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Patreiz Smiltenes novadā ir spēkā bijušās Smiltenes novada 

domes izdotie 2017. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/17 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kas, 

pieņemot  saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” zaudēs spēku.  

 Ņemot vērā norādīto, domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. 

gada 17. augusta atzinumu (protokols Nr.2) un pamatojoties uz Izglītības likuma 12. panta 21 daļu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, atklāti balsojot ar 

12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Izdot un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

(pielikumā). 



2. Uzdot pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļai saistošos noteikumus Nr.6 un to 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt 

saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā 

bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes 

novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Lēmumu izpildes kontroli nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim 

Lapiņam. 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                  E.  Avotiņš 

 

 


