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LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

Nr.404

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu
novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
07.07.2022. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis,
Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš,
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu:
1.1. Cēsu pilsētas Sporta skolā – profesionālās ievirzes izglītības programmai 10.00 (desmit euro
00 centi ) mēnesī;
1.2. Cēsu pilsētas Mākslas skolā:
1.2.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmai - 10.00 (desmit euro 00 centi ) mēnesī ;
1.2.2. Sagatavošanas klases audzēkņu maksu - 10.00 (desmit euro 00 centi ) mēnesī;
1.2.3. Interešu izglītības programmai - 5.00 (pieci euro 00 centi) mēnesī.
1.3. Cēsu Bērnu un jauniešu centrā- 5.00 (pieci euro 00 centi ) mēnesī;
1.4. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā :
1.4.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmai 14.23 (četrpadsmit euro 23 centi ) mēnesī;
1.4.2. Interešu izglītības programmai – 5.00 (pieci euro 00 centi) mēnesī.
1.5. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā:
1.5.1. Profesionālās ievirzes Izglītības programmai - 10.00 (desmit euro 00 centi ) mēnesī;
1.5.2. Sagatavošanas klases audzēkņu maksu programmā mūzika 20.00 (divdesmi euro 00
centi ) mēnesī;
1.5.3. Interešu izglītības programmai –5.00 (pieci euro 00 centi) mēnesī.
1.6. Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā - 10.00 (desmit euro 00 centi ) mēnesī;
1.7. Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā - 10.00 (desmit euro 00 centi ) mēnesī;
1.8. Vecpiebalgas vidusskolā- 10.00 (desmit euro 00 centi ).
2. Atzīt par spēku zaudējušu :
2.1. 31.05.2018. Cēsu novada domes lēmumu Nr.168 “Par maksas pakalpojuma
apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”;
2.2. 26.09.2013. Līgatnes novada domes lēmumu Nr. 15.§ “Par Līgatnes Mūzikas un
mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējuma apmēru no 2014.gada 1.janvāra”;
2.3. 28.09.2013. Amatas novada domes lēmumu Nr. 7 “Par Amatas novada pašvaldības
izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”;
2.4. 24.07.2014. Vecpiebalgas novada lēmumu (protokols Nr. 9, 2. §) “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes
programmas”;

2.5. 14.05.2018. Jaunpiebalgas novada domes lēmumu Nr. 80 “Par mācību maksas un
apmeklējuma maksas apmēru Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā”;
2.6. 25.09.2018. Jaunpiebalgas novada domes lēmumu Nr. 157 “Par mācību maksu
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolā sagatavošanas grupā programmā mūzika”.
3. Cēsu pilsētas Sporta skolai, Cēsu Bērnu un jauniešu centram, Cēsu pilsētas Mākslas skolai, Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolai, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai, Dzērbenes vispārizglītojošajai un
mūzikas pamatskolai, Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolai, Vecpiebalgas vidusskolai nodrošināt
lēmuma izpildi.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2022.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs
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