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Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas 
izglītības iestādes pievienošanu  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Lai nodrošinātu Cēsu  novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, veidotu optimālu
un  kvalitatīvu  izglītības  sistēmu,  nepieciešams  veikt  izglītības  iestāžu  tīkla  sakārtošanu,  apvienojot
izglītības  iestādes  Cēsu  pilsētas  1.pirmsskolas  izglītības  iestādi  un  Cēsu pilsētas  Pastariņa  sākumskolu.
Iestāžu ar līdzīgām funkcijām apvienošana ļauj nodrošināt izglītības programmu pēctecību, sekmē visu
veidu  resursu  efektīvu  izmantošanu.  Izglītības  iestāžu  apvienošanas  rezultātā,  ievērojot  abu  iestāžu
darbības  specifiku,  iespējama  straujāka  izglītības  procesa  mijiedarbības  attīstība,  kopīgi  izmantojot
esošo izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, cilvēkresursus.

Pamatojoties  uz  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  15.panta  ceturtās  daļas  1.punktu  un  30.pantu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās  daļas  4.punktu  un  21.panta  pirmās  daļas  8.punktu  un  23.punktu,  atbilstoši  Cēsu  novada  domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.02.2022.atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 17.02.2022. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, ar 16 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, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj:

1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi  pievienot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, kā
rezultātā Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes beidz pastāvēt. 

2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 31.08.2022.
3. Noteikt,  ka  Cēsu  pilsētas  Pastariņa  sākumskola  būs  Cēsu  pilsētas  1.  pirmsskolas  izglītības

iestādes,  lietvedības  un  arhīva,  saistību,  t.sk.,  darba  tiesisko  attiecību,  mantas,  finanšu
līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās uzņemto izglītojamo
pārņēmēja.

4. Noteikt,  ka  izdevumi,  kas  saistīti  ar  reorganizācijas  procesa  nodrošināšanu,  tiks  samaksāti  no
pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem. 

5. Uzdot  Cēsu  novada  pašvaldības  Izglītības  pārvaldei  organizēt  šī  lēmumu  saskaņošanu  ar
Izglītības un zinātnes ministriju.

6. Uzdot Cēsu pilsētas 1.  pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja p.i.  un Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas direktorei  Ravitai Blaževicai:

6.1. informēt  izglītības  iestādes  darbiniekus,  darbinieku  pārstāvjus,  izglītojamos  un  izglītojamo
vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju;

6.2. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ar reorganizāciju saistītos lēmumus.
7. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes izpilddirektoram.

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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