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DOMES SĒDE 

Salaspilī 

2021.gada 14.janvārī       protokols Nr.1 

5.§ 

LĒMUMS 

Par līdzfinansējuma apmēru Salaspils novada  pašvaldības iestādē 

"Salaspils kultūras nams" 2021. gada pirmajā pusgadā. 

 

Adresāts: PI “Salaspils kultūras nams”, Līvzemes iela 7, Salaspils; 

 Finanšu komiteja, izskatot PI “Salaspils mūzikas un mākslas skola” direktores  

iesniegumu Nr. MMS/1-16/20/39, atzina, ka ir pamats valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas un ar to saistīto ierobežojumu darbības laikā samazināt vecāku 

līdzfinansējumu pašvaldības profesionālas ievirzes izglītības iestādēs un PI “Salaspils 

kultūras nams” interešu izglītības programmu realizēšanā (04.12.2020. protokols Nr. 

23, 10.§). 

 Domes lēmums par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu vai samazināšanu  

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir pieņemts. 

 Izskatot jautājumu par domes noteikto līdzfinansējumu PI “Salaspils kultūras 

nams” interešu izglītības programmu realizēšanā, konstatēts, ka: 

1.  dome 10.08.2016. pieņēma lēmumu “Par dalības maksām pašvaldības iestāžu 

Kultūras nams “Enerģētiķis” un Kultūras nams “Rīgava” pašdarbības kolektīvos” 

(prot. Nr. 17, 9.§) un apstiprināja dalības maksu 4,00 EUR mēnesī 5 Kultūras nams 

“Rīgava” kolektīvos ( lēmuma 1. punkts) un tādu pašu dalības maksu Kultūras nams 

“Enerģētiķis” 5 kolektīvos līdz minētā kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšanai 

(lēmuma 3.punkts). 

 Ar 01.01.2018.  savu darbību uzsāka PI “Salaspils kultūras nams”, kas tika 

izveidots saskaņā ar 30.11.2017. domes lēmumu “Par jaunas pašvaldības iestādes 

“Salaspils kultūras nams” izveidošanu.  Jaunizveidotās iestādes direktors 13.09.2019.  

vērsās ar iesniegumu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā” par 

nepieciešamību, sakarā ar jaunas kultūras iestādes izveidošanu, veikt grozījumus 

10.08.2016. domes lēmumā “Par dalības maksām pašvaldības iestāžu Kultūras nams 

“Enerģētiķis” un Kultūras nams “Rīgava” pašdarbības kolektīvos” . 

Komiteja 17.09.2019. deva atzinumu akceptēt (atbalstīt) PI “Salaspils kultūras nams” 

interešu izglītības kolektīvu dalības maksu 4,00 EUR mēnesī 15 kolektīviem 

(protokols Nr. 19., 3.§) un izdarīt grozījumus iepriekš minētajā domes lēmumā.   

Domes lēmums par grozījumiem 10.08.2016. lēmumā “Par dalības maksām 

pašvaldības iestāžu Kultūras nams “Enerģētiķis” un Kultūras nams “Rīgava” 

pašdarbības kolektīvos” netika pieņemts, PI “Salaspils kultūras nams” strādā, ņemot 

vērā minēto komitejas atzinumu. 

  Ņemot vērā minēto, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

17.09.2019. atzinumu (prot. Nr. 19, 3.§), Finanšu komitejas 04.12.2020. atzinumu 

(prot. Nr. 23, 10.§),  

DOME NOLEMJ: 

       1. Apstiprināt dalības maksu 4,00 EUR apmērā šādos PI “Salaspils kultūras 

nams” interešu izglītības kolektīvos: 



 

 

- BDK “Sienāzītis” dzeltenā grupa – 4 gadi,  

- BDK “Sienāzītis” baltā grupa – 5 gadi,  

- BDK “Sienāzītis” zilā grupa – 6-7 gadi,  

- BDK “Sienāzītis” sarkanā grupa – 8 gadi,  

- BDK “Sienāzītis” zaļā grupa – 8-10 gadi,  

- BDK “Sienāzītis” oranžā grupa – 11-15 gadi,  

- VA “Dzeltenā zemūdene” – 4 – 7 gadi,  

- VA “Vālodzīte” – 8 – 14 gadi,  

- VA “Fantāzija” – 5 – 9 gadi,  

- VA “Fantāzija” – 10 – 15 gadi,  

- DG “Nano buras” – 12 – 14 gadi,  

- DA “Karuselis” – 6 – 11 gadi,  

- DA “Karuselis” – 12 – 14 gadi,  

- Cirka studija “Arlekīns” – 5 – 9 gadi,  

- Cirka studija “Arlekīns” – 10 – 13 gadi,  

 

      2. Noteikt, ka 2021. gada pirmajā pusgadā šī lēmuma 1. punkts nedarbojas un tajā 

noteiktā dalības maksa netiek iekasēta. 

     3. Administratīvai daļai – izsniegt lēmumu adresātam un Administrācijas 

grāmatvedībai.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        R.Čudars 

 


