
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 25. augusts                                              Nr. 113 

                       (protokols Nr.8,  21.§.) 

   

Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Smiltenes Mūzikas skolā 

 

Izglītības likuma 12.panta 2.1daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt 

daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs. 

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra Saistošo noteikumu Nr. 12/17 „Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs” 4. punktam, līdzfinansējuma maksas apmēru katram mācību gadam skolai nosaka 

dome ar savu lēmumu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļas, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punkta, 2017. gada 27. septembra Saistošo noteikumu Nr. 

12/17 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs” 4.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 

„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.punktu un Smiltenes novada domes Kultūras, 

izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17. augusta atzinumu (sēdes protokols 

Nr.2), atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 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 par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi 

Smiltenes Mūzikas skolā 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī vienam 

izglītojamajam 2021./2022. mācību gadā. 

2. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par interešu izglītības programmu apguvi un izglītības 

programmas "Klavierspēle 10V212011" apguvi Smiltenes Mūzikas skolā 10,00 euro (desmit 

euro 00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam 2021./2022. mācību gadā. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes Mūzikas skolas direktors Edgars Roslovs. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai G. Grigorei. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1. septembri. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                             E.Avotiņš 
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