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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada  26. janvārī                                                                    Nr. 24 

 (protokols Nr. 2, 18.§) 
 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27.oktobra lēmuma Nr. 246 (protokols 

Nr.12, 9.§)  “Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes novada profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskata Smiltenes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja un profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu 

vadītāju ierosinājumu atzīt par spēku zaudējušu Domes 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr. 246 

(protokols Nr.12, 9.§) “Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes novada profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā”. 

2021. gada 25. augustā Dome apstiprināja līdzfinansējuma apmēru 2021./2022. mācību 

gadam profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs – Smiltenes Mākslas skolā, Smiltenes 

Mūzikas skolā, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Gaujienas mūzikas un 

mākslas skolā un Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā. 

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.720) bija noteikts, ka profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmas īstenošanā ir iespējams piedalīties tikai ārtelpās, kā arī ir atļauta dalība 

iekštelpās individuālās nodarbībās mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības 

programmu mācību priekšmetos, kurus īsteno individuālo nodarbību formā atbilstoši mācību 

priekšmeta specifikai. Papildus tam interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguve bērniem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, kā arī izglītojamiem 

vecumā no 12 gadiem, drīkstēja notikt tikai attālināti vai klātienē individuāli vai vienas grupas, 

klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citas izglītības iestādes citu dažādu grupu, 

klašu vai kursu izglītojamie. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Dome 2021.gada 27.oktobrī 

pieņēma lēmumu atvieglot līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

iestādēs. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7. janvāra grozījumiem Rīkojumā Nr.720 visā 

valsts teritorijā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 2022. gada 28. februārim, saglabājot izglītības 

jomā līdzšinējos nosacījumus par drošu mācību procesu, vienlaikus paplašinot iespējas bērniem 

apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. Rīkojumā Nr. 720 noteikts, ka turpmāk interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības nodarbībās klātienē varēs piedalīties visi izglītojamie, kuri veikuši rutīnas skrīninga 

testu savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam, tostarp 

arī izglītojamie, kuri ir pārslimojuši un vakcinēti pret Covid-19 infekciju. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.janvāra atzinumu (protokols 

Nr.1), Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1) un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā un 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Ainārs 
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Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,  
           Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu 

Nr.246 (protokols Nr.12, 9.§) “Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes novada profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā”. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestāžu vadītāji. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram A.Lapiņam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    E.Avotiņš  

 


