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LĒMUMS 

Smiltenē 

2020.gada 25.martā                                                 Nr. 250 

                       (protokols Nr.5,  35.§.) 

 

Par līdzfinansējuma maksājumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.3. un 4.4.apakšpunktu, uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku līdz 2020.gada 

14.aprīlim pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās Smiltenes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs (izņemot iestādēs, kuras nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojumu), 

paredzot iespēju nodrošināt mācības attālināti vispārējās, pamatizglītības un profesionālās ievirzes 

programmas apguvei. Ņemot vērā šo ārkārtējo situāciju, nepieciešams lemt par līdzfinansējuma maksas 

nepiemērošanu tām profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuras ārkārtējās situācijas perioda 

ietvaros tiek nodrošinātas attālināti.  

Izglītības likuma  Izglītības likuma 12.panta 2.1daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var 

paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs. Atbilstoši Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra Saistošo 

noteikumu Nr. 12/17 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2.3. punktam līdzfinansējuma maksas apmēru katram mācību 

gadam izglītības iestādei nosaka dome ar savu lēmumu. 

Dome 2019. gada 26. jūnijā ar lēmumiem Nr. 446; Nr. 447 un Nr.448 ir noteikusi līdzfinansējuma 

apmēru 2019./2020.mācību gadā attiecīgi Smiltenes mūzikas skolā, Smiltenes mākslas skolā un Smiltenes 

pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā. 

Izvērtējot iepriekš norādīto, ņemot vērā domes Finanšu nodaļas un Izglītības pārvaldes speciālistu 

viedokli un to, ka mācību process klātienē nenotiek (netiek nodrošināts pakalpojums pilnā apmērā) no 

13.03.2020, domes secina, ka ir pārtraucama domes noteiktās līdzfinansējuma maksas aprēķināšana.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas  27. punktu, 

Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 4.1., 4.3 un 4.4.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par  (Edgars Avotiņš, 

Vilnis Korulis, Andis Rozītis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Aigars Dudelis, 

Aija Cunska, Tija Zaļkalne, Kārlis Lapiņš, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Nepiemērot līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas periodā par 

profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes novada pašvaldības profesionālās 

izglītības iestādēs. 

2. Lēmuma 1.punktu piemērot no valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dienas. 

3. Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu - Smiltenes mūzikas skolas, Smiltenes mākslas 

skolas un Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, direktoriem nodrošināt izglītojamo 

likumisko pārstāvju informēšanu par domes pieņemto lēmumu. 

4. Kancelejas nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu par šo lēmumu pašvaldības mājas 

lapā www.smiltene.lv. 

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad to ir parakstījis domes priekšsēdētājs un ir 

spēkā līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanai. 

 

Domes priekšsēdētājs         (paraksts)                                           E.Avotiņš 
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