
2016.gada 30.novembra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.SN 25/2016 
Saulkrastos 

  
Apstiprināti  

Ar Saulkrastu novada domes  
2016.gada 30.novembra lēmumu  

(prot. Nr.15/2016 §34)  
 
 

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 2.1 daļu 

 
 

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. Aizstāt Noteikumu 4.3.apakšpunktā skaiti “35,00” ar skaitli “36,00”. 
2. Aizstāt Noteikumu 4.4.apakšpunktā skaiti “9,00” ar skaitli “12,00”. 
3. Izteikt Noteikumu 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Ja vecāki līdzfinansējuma maksu nav samaksājuši trīs mēnešus, tos 10 (desmit) dienu laikā 
no pēdējā rēķina apmaksas termiņa beigām rakstiski brīdina par parāda nomaksas pēdējo termiņu 
vai iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma maksas parāda samaksu pa daļām. Ja 
parāds nav nomaksāts, vai vienošanās nav noslēgta 1 (viena) mēneša laikā no brīdinājuma 
saņemšanas, izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes. Parādsaistības netiek dzēstas, parādu 
piedziņu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs        Ervīns Grāvītis 
 

  



30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. SN25/2016 
„Grozījum 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”” 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, lai precizētu kārtību, kādā audzēkni 
atskaita no izglītības iestādes, ja par audzēkni nav veikta 
līdzfinansējuma maksa vairāk nekā trīs mēnešus.  
 

2. Īss projekta satura izklāsts Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošie 
noteikumi Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” noteic, ka 
gadījumā, 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.  
Pie šāda tiesiska regulējuma, pastāv risks, ka izglītojamais 
tiek atskaitīts no profesionālās ievirzes izglītības 
programmas, kurā ir izveidojies parāds un uzņemts citā 
profesionālās ievirzes izglītības programmā.  
Grozījumi paredz kārtību, ka gadījumā, ja līdzfinansējuma 
maksa nav veikta vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus un pēc 
brīdinājumā noteiktā termiņa parāds nav samaksāts vai 
vienošanās par parāda samaksu pa daļām nav noslēgta, 
izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes. Parādsaistības 
piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Papildus precizēts līdzmaksājuma apmērs sagatavošanas 
klasē mūzikā un sagatavošanas klasē mākslā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska 
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 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        Ervīns Grāvītis 
 


