
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.533 
 
Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra Saistošos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā 

Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 21 “Par kārtību, 

kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.21). 2021. gada 17. 
decembrī Cēsu novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) 2021. gada 17. decembra atzinums Nr. 1-18/10911 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/2021/7295), kur VARAM izteikusi iebildumus par atsevišķām saistošo noteikumu Nr. 21 normām un 
lūgusi tās precizēt, proti: 

1) precizēt saistošo noteikumu 5. punktu nosakot, ka privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar 
pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja 
apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā 
pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno 
izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi. 

2) 5. punkta 5.7. apakšpunktā, svītrojot vārdu “vispārējās” un tā vietā rakstīt vārdu “pirmsskolas”; 
3) precizēt saistošo noteikumu 13. punktu, ārējie normatīvie akti neparedz pašvaldībai tiesības veikt 

pārbaudi privātajā izglītības iestādē, kā arī neparedz pilnvarojumu šādas tiesības noteikt 
saistošajos noteikumos;  

4) precizēt saistošo noteikumu 16. punkta 16.1. apakšpunktu; 
5) precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 16. punkta 16.6. apakšpunktu. Saistošajos noteikumos 

neietver nenoteiktus jēdzienus. Pašvaldībai saistošajos noteikumos ir jānorāda visi apstākļi, 
kuriem iestājoties pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu. Ja tādi iemesli nav nosakāmi, tad 
attiecīgais apakšpunkts ir jāsvītro. 

Ievērojot VARAM 2021. gada 17. decembra atzinumu Nr. 1-18/10911, pamatojoties uz likuma ,,Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu, LR Ministru kabineta 
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un 
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 
Precizēt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra Saistošos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”: 
1. izteikt punktu 5.1. šādā redakcijā : 

“5.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā; “ 

2. izteikt 5.7.punktu šādā redakcijā :  
“5.7. izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par 



pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu;” 
3.  papildināt noteikumus ar  5.8. un 5.9.punktu, izsakot tos šādā redakcijā ; 
“5.8. pašvaldībai ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanu;  
5.9. izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi 
atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem 
izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības 
iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi.” 
4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā : 
“13. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.” 
4. Izteikt punktu 16.1 šādā redakcijā : 

“16.1. Izglītojamā dzīvesvieta, par kuru tiek saņemts pašvaldības atbalsts, abu vecāku vai 
likumiskā pārstāvja dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības 
ieguvi privātajā izglītības iestādē; “ 

5. Svītrot 16.6.punktu. 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


