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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 

 
2014. gada 29.janvārī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                     2014.gada 29.janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 2/21) 

 
Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 
14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 
4.punktu un Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu  

 
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas līdzfinansējumu” (apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra lēmumu (protokols Nr.2/19)) šādus grozījumus: 

 
1.1. Svītrot 2.1.3.apakšpunktu. 

 
1.2. Izteikt 2.2.punktu sekojošā redakcijā: 

„2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par mācību laiku no 1.septembra līdz 
31.maijam.” 
 

1.3. Izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā: 
„2.4. No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti: 

2.4.1. bērni ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā; 

2.4.2. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un ja viņu 
sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu; 



2.4.3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru 
dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un 
ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu 
kavējumu.” 

 
1.4. Papildināt noteikumus ar 2.41.punktu šādā redakcijā: 

„2.41. Līdzfinansējuma maksa tiek samazināta, pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu: 

2.41.1. par 20% katram audzēknim - ja izglītības programmu apgūst divi 
bērni no vienas ģimenes; 

2.41.2. par 20% katrai izglītības programmai - ja viens bērns apgūst divas 
un vairāk izglītības programmas.” 

1.5. Izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā: 

„Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas un samazinājumi stājas spēkā ar to 
mēnesi, kurā vecāki iesnieguši Skolas vadībai iesniegumu un apliecinošos dokumentus 
par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu vai samazinājumu. Minētā 
dokumentācija jāatjauno katru mācību gadu. Lēmumu par līdzfinansējuma 
samazinājumu vai par atbrīvojumu no līdzfinansējuma katra mācību semestra sākumā 
pieņem Skolas direktors, pamatojoties uz skolas pedagoģiskās padomes sniegto 
atzinumu. Informāciju par audzēkņiem, kuriem ir piešķirts atbrīvojums no vecāku 
līdzfinansējuma maksas vai samazinājums, skolas direktors iesniedz zināšanai domē.” 
  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības 
izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                               Aleksandrs Lielmežs 
 
 
 
  



Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi 

Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolas līdzfinansējumu”” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

līdzfinansējumu” nepieciešami, lai precizētu to personu loku, 

kuras ir tiesīgas saņemt atbrīvojumu no līdzfinansējuma 

maksas, kā arī līdzfinansējuma maksas samazinājumu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1.Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts, ka no 
līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti bērni no daudzbērnu 
ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru dzīvesvieta deklarēta 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un ja viņu sekmes ir 
labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu. 
2.2. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēta kārtība, kādā 
personas var pretendēt uz līdzfinansējuma atvieglojumu 
piešķiršanu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. 
Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regulējums attiecas uz 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā deklarētajām 
daudzbērnu ģimenēm. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Visus pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti 
ar līdzfinansējuma maksas atbrīvojumu vai samazinājumu 
piešķiršanu, risinās Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestāde – Mālpils Mūzikas un mākslas skola. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā notikušas 
konsultācijas gan ar izglītības iestādes vadību un 
amatpersonām, gan audzēkņu vecākiem. 

 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs      A.Lielmežs 


