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Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības  
nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un Ministru kabineta 9.oktobra 

rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek noteikts no 
25.10.2021.pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 01.11.2021. 
klātienē mācību process tiks nodrošināts 1.- 3.klašu izglītojamiem, bet no 15.11.2021. klātienē 
nodrošināt mācības 1.-12.klašu izglītojamiem. Ārkārtas stāvokļa izsludinātajā periodā arī 
profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītības programmās mācību process 
izglītojamajiem tiek organizēts attālināti pēc īpašiem nosacījumiem, tādēļ šajā laika periodā būtu 
nepieciešams apturēt līdzfinansējuma maksu par profesionālās ievirzes, interešu izglītības  
nodarbībām šādās Cēsu  novada izglītības iestādēs – Cēsu pilsētas Mākslas skolā, Cēsu pilsētas 
Sporta skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, Jaunpiebalgas 
mūzikas un mākslas skolā, Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā, Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskolā un Vecpiebalgas vidusskolā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likumu “Par ārkārtējo situāciju un 
izņēmuma stāvokli”, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 – 5.33.,5.40.,5.41.un 
5.42.punktu, Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem  “Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 
5.oktobra lēmumu “Reglaments par mācību maksu”, Līgatnes novada Saistošos noteikumus 
Nr.14/16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Līgatnes mūzikas un mākslas skolā ( 26.01.2021. 
domes lēmums NR.1 &17 un Līgatnes novada domes 2013.gada 26.septembra ( protokols Nr.14 
&15) lēmumu “Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējuma apmēru 
no 2014.gada 1.janvāra”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 
28.10.2021. atzinumam (prot.Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.11.2021. 
atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , 
Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā nenoteikt līdzfinansējuma maksu 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu pilsētas Mākslas skolā, Cēsu 
pilsētas Sporta skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā, Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā,  
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā, Vecpiebalgas vidusskolā. 

2. Uzdot izglītības iestādēm nodrošināt izglītojamo vecāku informēšanu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt domes priekšsēdētājam. 


