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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  

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.  Papildināt Noteikumu 13.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 
„Rēķins tiek sagatavots un elektroniski nosūtīts līdz katra mēneša 7.datumam.”; 
 
1.2.  Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā: 
„15. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā mācību gada laikā par katru mēnesi, 
atbilstoši izglītības programmas ilgumam, maksājumu par iepriekšējo mācību mēnesi 
veicot 10 darba dienu laikā no rēķina sagatavošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā 
mēneša 20.datumam.” 
 
2. Grozījumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 
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Grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” grozījumu projekts (turpmāk - Projekts) 
izstrādāts, lai novērstu organizatoriskās 
neprecizitātes, kas radušās, pieņemot saistošos 
noteikumus.  
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs. 

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz: 
1) saistošo noteikumu organizatorisko neprecizitāšu 
izlabošana un papildināšana. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu 
audzēkņu (izglītojamo), vecāku vai aizbildņu 
maksājumu veikšanas kārtību līdzfinansējuma 
nodrošināšanai profesionālās ievirzes izglītības 
programmām.  
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības 
iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības 
programmu.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar izglītības iestādes 
pedagoģisko padomi.  
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