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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 30. martā                                                          Nr. 156 

 (protokols Nr. 8, 46.§.) 

 

Par līdzfinansējuma maksu Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novada profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā  

 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izskata Smiltenes novada Izglītības 

pārvaldes vadītāja ierosinājumu nepiemērot vecāku līdzfinansējuma maksu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā. 

2021. gada 25. augustā Smiltenes novada pašvaldības 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. 

Lai gan pašvaldībai ir pienākums gādāt par vispārējās izglītības nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem, ko paredz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 131. pants, savukārt 

atbilstoši minētā likuma 7. panta (11) daļai, (11) valsts un pašvaldība nodrošina Ukrainas 

civiliedzīvotājam cita veida atbalstu, ja, izvērtējot personas individuālās vajadzības, tiek 

konstatēta tā nepieciešamība. Esošajā situācijā ir svarīgi nodrošināt arī profesionālās ievirzes 

izglītības turpināšanu bērniem, kuri Ukrainā ir apguvuši kādu no profesionālās ievirzes izglītības 

programmām. Tikpat svarīgi ir nodrošināt bērniem iespējas apmeklēt interešu izglītības 

piedāvātās programmas, lai Ukrainas civiliedzīvotāji pēc iespējas vairāk tiktu iekļauti Latvijas un 

Smiltenes novada sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi integrējoties un mācoties latviešu tautas 

vērtības un tradīcijas. 

Ievērojot augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Smiltenes novada 

pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 

22.marta sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.3), atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

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

Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 NOLEMJ: 

1. Nepiemērot Ukrainas civiliedzīvotājiem vecāku līdzfinansējuma maksu par profesionālās 

ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas skolā, 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 

2021./2022. mācību gadā. 

2. Nepiemērot Ukrainas civiliedzīvotājiem vecāku līdzfinansējuma maksu par interešu 

izglītības programmu apguvi 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 2021./2022. mācību gadā. 

3. Par lēmuma izpildi atbild profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu vadītāji. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājam E.Roslovam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. aprīli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    E.Avotiņš  
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