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Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošos noteikumos Nr. 22 “Kārtība, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz licencētas vispārējas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 

iestādei”
Ziņo A.Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietnieks

Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 22 “Kārtība, kādā
Cēsu  novada  pašvaldība  sedz  licencētas  vispārējas  izglītības  programmas  izmaksas  privātajai  izglītības
iestādei” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.22). 2021. gada 28. decembrī Cēsu novada pašvaldībā saņemts
Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  (turpmāk  –  VARAM)  2021.  gada  28.  decembra
atzinums Nr. 1-18/11222 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6-2-6/1/2021/7470), kur VARAM izteikusi
iebildumus par atsevišķām saistošo noteikumu Nr. 22 normām un lūgusi tās precizēt, proti:

1) saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2009.  gada  3.  februāra  noteikumu  Nr.  108  “Normatīvo  aktu
projektu  sagatavošanas  noteikumi”  116.  un  184.  punktu,  noslēguma  jautājumus,  turpinot
noteikumu  projekta  numerāciju,  raksta  noteikumu  projekta  pēdējos  punktos.  Saistošo
noteikumu IV. nodaļā “Noslēguma jautājums” iekļautais punkts ir secīgi numurējams, turpinot
noteikumu projekta numerāciju;

2)  atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam
saistošo noteikumu IV. nodaļā nepieciešams iekļaut norādi uz Cēsu novada pašvaldības 2017.
gada  26.  oktobra  saistošo  noteikumu  Nr.  24  “Kārtība,  kādā  Cēsu  novada  pašvaldība  sedz
licencētās  vispārējās  izglītības  programmas  izmaksas  privātajai  izglītības  iestādē”  spēku
zaudēšanu, vienlaikus precizējot IV. nodaļas nosaukumu, izsakot to daudzskaitlī – “Noslēguma
jautājumi”; 

3)  precizējams  saistošo  noteikumu  pielikumā  lietotais  termins  “banka”,  labojot  to  uz
“kredītiestāde” atbilstoši Kredītiestāžu likumā lietotajam terminam; 

4) precizējams saistošo noteikumu pielikuma nosaukumu, svītrojot aiz vārda “saņemšanai” lieko
burtu “p”, kā arī euro apzīmējumam lietot noslēdzošās iekavas; 

5)  saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts nav noformējams kā saistošo noteikumu pielikums.

Ievērojot VARAM 2021. gada 28. decembra atzinumu Nr. 1-18/11222, pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta
trešās  daļas  5.punktu,  atbilstoši  Cēsu  novada  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta  komitejas
13.01.2022.atzinumam  (protokols  Nr.1),    Cēsu  novada  dome,  ar  16  balsīm  -  par  (Ainārs  Šteins,
Andris  Melbārdis  ,  Andris  Mihaļovs,  Atis  Egliņš-Eglītis,  Biruta  Mežale,  Elīna  Stapulone,  Ella
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Jānis Kārkliņš, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav,  nolemj:
Precizēt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra Saistošos noteikumos Nr. 22 “Kārtība, kādā
Cēsu  novada  pašvaldība  sedz  licencētas  vispārējas  izglītības  programmas  izmaksas  privātajai
izglītības iestādei”:
1. izteikt IV. nodaļu  šādā redakcijā :

“IV. nodaļa Noslēguma jautājumi
16.  Atzīt  par  spēku  zaudējušu  Cēsu  novada  domes  sēdes  lēmumu  “Par  Cēsu  novada  domes
2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
licencētās  vispārējās  izglītības  programmas  izmaksas  privātajai  izglītības  iestādei”



apstiprināšanu”. 
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 1.martu.”

2. precizēt saistošo noteikumu pielikuma nosaukumu  šādā redakcijā : 
“Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai”

3.  precizēt saistošo noteikumu pielikumā lietotos terminus 
3.1. terminu “banka” aizstāt ar terminu “kredītiestāde”
3.2. terminu “ (euro” aizstāt ar terminu “(euro)”

4.  saistošo  noteikumu  paskaidrojuma  rakstam  svītrot  vārdus  “Pielikums  Cēsu  novada  domes
02.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.22”

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs
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