Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.6/2019
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 11.jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr.10, 32.§)
Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras
iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos vai to sagatavošanās procesa pasākumos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu un
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas
16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) atbalsta kārtību (turpmāk – Atbalsts) kolektīvu, kas nav Siguldas novada
pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi (turpmāk – kolektīvi),
dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (turpmāk – Svētki) vai to
sagatavošanās procesa pasākumos, kurus organizē Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku rīkotājs, ja kolektīvs:
1.1. darbojas Siguldas novada administratīvajā teritorijā;
1.2. ir licencējis Siguldas novada pašvaldībā interešu izglītības programmu;
1.3. ir saņēmis Valsts izglītības satura centra uzaicinājumu piedalīties attiecīgajā
pasākumā.
II. Atbalsts un tā piešķiršanas kārtība
2. Pašvaldība saskaņā ar budžeta iespējām attiecīgajā budžeta gadā var atbalstīt ar kolektīva
dalību Svētkos vai to sagatavošanās procesa pasākumos saistīto transporta, naktsmītņu un
ēdināšanas izdevumu segšanu (pilnā apmērā vai daļēji), ja minēto izdevumu segšana (pilnā
apmērā vai daļēji) netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
3. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbalstu Pašvaldība var piešķirt pēc kolektīva dibinātāja
iesnieguma izskatīšanas, pamatojoties uz:
3.1. Pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas lēmumu, ja attiecīgais
finansējums ir paredzēts pašvaldības budžetā;
3.2. Pašvaldības domes lēmumu, ja kolektīva iesniegums ir saņemts pēc pašvaldības
budžeta apstiprināšanas un attiecīgais finansējums nav paredzēts pašvaldības
budžetā.
4. Pēc šo noteikumu 3.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Pašvaldība ar kolektīva dibinātāju
slēdz vienošanos par Atbalsta piešķiršanu, paredzot kolektīva dibinātāja pienākumu mēneša
laikā pēc Svētku vai to sagatavošanās procesa pasākuma norises iesniegt Pašvaldības Finanšu

pārvaldei pārskatu par Atbalsta izmantošanu.
5. Atbalsts tiek sniegts, Pašvaldībai apmaksājot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja Pašvaldībai
iesniegtos rēķinus, kas sagatavoti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
6. Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Pašvaldības Izglītības pārvalde.
III. Noslēguma jautājums
7. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 12.jūlijā.
Priekšsēdētājs
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