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Nr.40

Par Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra
saistošo noteikumu Nr. 23 “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem,
kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs” precizēšanu
Ziņo A.Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietnieks

Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 23 “Par kārtību,
kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības
programmās, darbam izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.23). 2022. gada 03. janvārī
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 2022. gada 03. janvāra atzinums Nr. 1-18/30 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6.2 5/2022/37), kur VARAM izteikusi iebildumus par atsevišķām saistošo noteikumu Nr. 23 normām un lūgusi tās
precizēt, proti:
1) papildināt saistošos noteikumus ar norādi uz to izdošanas likumisko pamatojumu;
2) saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts nav noformējams kā saistošo noteikumu pielikums.
Ievērojot VARAM 2021. gada 03. janvāra atzinumu Nr. 1-18/30, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 43. panta trešajai
daļai – dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām funkcijām izriet ne tikai iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, bet arī pašvaldības
tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Cēsu novada
izglītības iestādēs., atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
13.01.2022.atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 17 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, Ivo Rode,
Jānis Kārkliņš, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav, nolemj:
Precizēt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par kārtību, kādā
Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības
programmās, darbam izglītības iestādēs” :
1. Papildināt saistošos noteikumus ar norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā
redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu”.
2. Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā svītrot vārdus “Pielikums Cēsu novada domes
02.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.23”.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

