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LĒMUMS 
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29.01.2021.        (prot. Nr.1,28. p.) 

 

Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā “Par līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot.Nr. 16., 16.p.) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 1.punktu “visa valsts teritorijā noteikta ārkārtējā situācija no 

2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 7.febuārim”, 5.13.4. apakšpunktu ”interešu izglītības 

un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot šā 

rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi”. 

Saskaņā ar 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumu “Par līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr. 16, 16.p.), tika nolemts samazināt par 50% 

līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā par profesionālās 

ievirzes izglītības programmām, kuru apguvi Krimuldas novada pašvaldības izglītības 

iestādes nodrošina attālināti vai daļēji attālināti, sākot no 2020.gada 1.novembra, bet ne ilgāk 

kā līdz 2021.gada 31.maijam. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas 

beigām, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi. 

Saskaņā ar 07.01.2021. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegumu 

Nr. 1/1-16 un 13.01.2021. Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktores 

iesniegumu, pamatojoties uz 28.07.2017. Krimuldas novada domes lēmumu “Par 

līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (prot. Nr. 9, 17.p.), Krimuldas novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 12.01.2021. atzinumu,  

 

balsojot, ar 13 balsīm ( Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, 

Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis,  Gatis Megris, Ance 

Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa) par, pret nav, atturas nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt līdzfinansējuma maksu  līdz mācību atsākšanai klātienē par profesionālās 

ievirzes izglītības programmām, sākot no 2021.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz 

2021.gada 31.maijam. 

2. Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām/sākot no 

mācību atsākšanās klātienē, sākot ar jaunu kalendāro mēnesi. 

3. Izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu. 

4. Lietvedības nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē 

www.krimulda.lv. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
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