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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 25. augusts                                              Nr. 111 

                       (protokols Nr.  8,   19.§.) 

 

Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Gaujienas mūzikas un 

mākslas skolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu, 

Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība” un Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 17. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.2), 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. Noteikt līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmā Gaujienas 

mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai: 

1.1.  Vienam audzēknim EUR 14.00 (četrpadsmit euro, 00 centi) mēnesī vienā mūzikas 

izglītības programmā; 

1.2.Vienam audzēknim EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi) mēnesī vienā mākslas izglītības 

programmā; 

2. Noteikt līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmās vienam audzēknim EUR 10.00 

(desmit euro, 00 centi) mēnesī vienā izglītības programmā.  

3. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja 

3.1.1. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

3.1.2. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes un kā primāro profesionālās ievirzes 

izglītības iestādi, kurā saņemt atlaidi, ir izvēlējies Gaujienas mūzikas un mākslas 

skolu; 

3.1.3. izglītojamajam noteikta invaliditāte; 

3.1.4. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai 

starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz 

izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un 

iestādes vadītāja rīkojumu. 

3.2.Ja izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru 

bērnu vecāks maksā 75% no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības 

iestādē. 
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3.3. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši 

iesniegumu par attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts 3.1.3. apakšpunktā 

noteiktais lēmums, uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai 

atbrīvošanu no tās. 

4. Līdzfinansējuma maksa jāsamaksā par iepriekšējo pēc Smiltenes novada pašvaldības domes 

grāmatvedības piesūtītā rēķina līdz maksājuma dokumentā norādītajam datumam. 

5. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības 

profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par četrām 

kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā. 

6. Lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. 

augusta saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes 

novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. 

 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                             E.Avotiņš 

 

 

 


