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2019.gada 30.oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 13/2019  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2019.gada 30.oktobrī sēdē 

 (prot. Nr.28/2019§45)  

  

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. Izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “4.3. sagatavošanas klasē mūzikā – 38,00 euro mēnesī par 4 mācību individuālajām 

nodarbībām;”. 

 

1.2. Papildināt 4.4.apakšpunktu aiz vārda “mācību” ar vārdu “grupas”.  

 

1.3. Papildināt ar 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.5. absolventu tālākizglītības klasē mūzikā – 38,00 euro mēnesī par 4 mācību individuālajām 

nodarbībām;”. 

 

1.4. Papildināt ar 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.6. absolventu tālākizglītības klasē mākslā – 4,00 euro mēnesī par 4 mācību nodarbībām, 

audzēknim iekļaujoties 7.kursa grupas nodarbībās.”. 

 

2. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 
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Saistošo noteikumu “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 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu “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”” projekts (turpmāk - Projekts) izstrādāts, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu. 

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) līdzfinansējuma paaugstināšanu sagatavošanas klasē 

mūzikā, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktā pedagoģiskās 

slodzes minimālajā likmē (no 730 euro uz 750 euro); 

2) līdzfinansējuma apmēru absolventu tālākizglītības klasē 

mūzikā un mākslā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai 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 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina izglītības iestāde, kas 

īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Ir notikušas konsultācijas ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņu vecākiem, kuri ierosināja iespēju 

absolventiem, kuri jau saņēmuši apliecību par profesionālās 

ievirzes izglītību, turpināt papildināt zināšanas mūzikas vai 

mākslas izglītībā. 
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