
 

2018. gada 28. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 15/2018 
 
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumu  
(prot. Nr. 22 /2018§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  
Izglītības likuma 12. panta 2.1 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. Svītrot 3. punktā vārdus „izglītojamais vai”. 
 

1.2. Izteikt 3.1 šādā redakcijā: 
„3.1. Ja izglītojamā dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā vai izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada vispārējās izglītības 
iestādē, tad vecāki maksā maksu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Izglītības 
iestādē, piemērojot 4.1.–4.4. punktā noteiktajai maksai koeficientu 1,5.” 

 

1.3. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.2. otras izglītības programmas apguvei, ko vienlaikus ar 4.1. punktā minēto izglītības 
programmu, apgūst audzēknis – 22,00 euro mēnesī jeb 198,00 euro gadā;”. 
 

1.4. Aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli „36,00” ar skaitli „37,00”. 
 

1.5.      Aizstāt 4.4. apakšpunktā skaitli „12,00” ar skaitli „13,00”. 
 

1.6. Svītrot 7. punktā vārdu un skaitli „un 4.2.”. 
 

1.7. Aizstāt 7.4. apakšpunktā vārdu un skaitli „3 (trīs)” ar vārdu un skaitli „4 (četras)”. 
 

1.8. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā: 
„7.1 Noteikumu 7.1.–7.3. apakšpunktā un 7.5, 7.6. apakšpunktā minētie atvieglojumi 
netiek piemēroti izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā vai izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada 
vispārējās izglītības iestādē.” 
 

1.9. Papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā: 
„7.2  Noteikumu 7.4. apakšpunktā minētie atvieglojumi attiecināmi arī uz 4.2. apakšpunktā 
minēto izglītības programmu.” 
 
1.10. Svītrot 8. un 15. punktā vārdus „vai izglītojamais”. 
 

1.11. Svītrot 16. punktā vārdus „vai izglītojamam”. 
 

2. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. februāri. 
 



                                    Ervīns Grāvītis, 
                                                                                                                 domes priekšsēdētājs. 
 
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” 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Grozījumi veikti, lai noteiktu līdzfinansējuma 
apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvi Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā.  

2. Īss projekta satura izklāsts. Grozījumi paredz diferencēt līdzfinansējuma apmēru, 
ņemot vērā dzīvesvietas deklarācijas adresi, proti, ja dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā vai izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada 
vispārējās izglītības iestādē, līdzfinansējumam tiek piemērots koeficients „1,5”. 
Līdzfinansējuma apmērs noteikts, pamatojoties uz izmaiņām pedagogu stundas tarifu 
likmē. Veikti arī atsevišķi redakcionāli precizējumi. 

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. 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                   Ervīns Grāvītis, 
                                                                                                                 domes priekšsēdētājs 
 
 

 


