
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

16.06.2022.                           Nr.348 
 
 

Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 

Cēsu novada dome 21.10.2020. sēdē pieņēma lēmumu Nr.287 „Par darba grupas izveidi Cēsu 
novada izglītības stratēģijas 2022. -2027. gadam izstrādei.” ar kuru darba grupa uzsāka Cēsu novada 
izglītības stratēģijas izveides plānošanu un tālāko darbību īstenošanu minētā dokumenta izstrādes 
nodrošināšanai, lai veidotu un attīstītu mūsdienīgu, iekļaujošu, konkurētspējīgu un pieejamu izglītības 
pakalpojumu Cēsu novada pašvaldībā, risinot aktuālos un nākotnes izglītības jomas izaicinājumus. Cēsu 
novada domes 19.05.2022. sēdē pieņemtais lēmums Nr. 298 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 
21.10.2021.lēmumā Nr.287 “Par darba grupas izveidi Cēsu novada izglītības stratēģijas 2022.-2027.gadam 
izstrādei” noteica izglītības stratēģijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 30.jūnijam 

Cēsu novada izglītības stratēģijas saturiskais ietvars veidots, pamatojoties uz Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, Cēsu novada attīstības programmā 2022.-2028. gadam veiktajiem 
secinājumiem par izglītības nozari. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1.1 punktu un ņemot vērā  Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 02.06.2022. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, 
Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs) ,  
pret nav, 1 - atturas (Laimis Šāvējs), nolemj:  

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģiju, saskaņā ar pielikumu.  
2. Atsaucoties uz Izglītības stratēģijas rīcības punktu par darba grupas izveidi izglītības iestāžu tīkla 

pilnveidei, izveidot darba grupu, iekļaujot tajā visu Cēsu novada apvienību pārvalžu vadītājus, 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku A.Egliņu – Eglīti, Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētāju I.Rodi, Izglītības pārvaldes vadītāju L. Markus – Narvilu, Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieci Baibu Eglīti.  

3. Darba grupai noteikt priekšlikumu izstrādes un iesniegšanas termiņu Cēsu novada domei 
2022. gada 1. oktobris. Darba grupas pirmo sanāksmi sasauc izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte, 
darba grupa pati ievēl darba grupas vadītāju, sekretāru. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei.  
5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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