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Nr.1

Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2014.gada 29.janvāra sēdē
(prot. Nr.1§20)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības
programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un
Izglītības likuma 12.panta 21.daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1.
Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas apguvi
profesionālās ievirzes Izglītības iestādē, tās sekmīgai īstenošanai, ko maksā
izglītojamais vai vecāki, gadījumos, kad izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā vai izglītojamais iegūst izglītību
Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādē.”;
1.2. Papildināt Noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
„3.1 Ja izglītojamā dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā, un izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada vispārējās izglītības
iestādē, tad izglītojamais vai vecāki maksā maksu par profesionālās ievirzes
izglītības ieguvi Izglītības iestādē pilnā apmērā, kas noteikta ar Saulkrastu novada
domes apstiprināto viena izglītojamā izmaksām attiecīgajam mācību gadam.”;
1.3. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. No vecāku vai izglītojamā līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus
Izglītības iestāde izlieto saskaņā ar Saulkrastu novada domes apstiprināto Izglītības
iestādes budžetu attiecīgajam gadam.”;
1.4. Aizstāt Noteikumu 7.5.apakšpunktā aiz vārdiem „kā izcilas un teicamas” saikli „un”
ar saikli „vai”;
1.5. Izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Atvieglojumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajos gadījumos piešķir ar
Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina
tiesības saņemt līdzfinansējuma maksas atvieglojumu. Lēmums tiek pieņemts 10
(desmit) darbdienu laikā no šī dokumenta saņemšanas dienas Izglītības iestādē.
Atvieglojumu 7.5.apakšpunktā minētajā gadījumā piešķir ar Izglītības iestādes
direktora rīkojumu, pamatojoties uz Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas
(pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu, kas tiek pieņemts mācību pirmā semestra
beigās par otro mācību semestri un augustā par pirmo mācību semestri.”;
1.6. Papildināt Noteikumu 8.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minēto atvieglojumu apliecinošs
dokuments jāiesniedz Izglītības iestādē 2 (divu) nedēļu laikā no attiecīgā statusa,
kāds piešķirts izglītojamajam, iegūšanas dienas.”;
1.7. Izteikt Noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu
veidā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas
izrakstītu rēķinu.”;
1.8. Izteikt Noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Ja līdzfinansējuma maksa nav veikta vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas,
Izglītības iestādes koleģiālā institūcija (pedagoģiskā padome) lemj jautājumu par
izglītojamā atskaitīšanu no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas.”;
1.9. Svītrot Noteikumu 19.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā.
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