
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

11.08.2022.                           Nr.453 
 
 

Par Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2021. gada 2. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā Cēsu novada 

pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, 
izmaksas par programmas īstenošanu “” apstiprināšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 
Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 21 “Par kārtību, 

kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21). Pamatojoties 
uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 
17.panta 2.4 daļu , atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
28.07.2022.atzinumam (protokols Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2022. atzinumam 
( protokols Nr.9),  Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs),  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2021. gada 2. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu “” saskaņā ar pielikumu. 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums  
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APSTIPRINĀTI 
Ar Cēsu novada domes 

11.08.2022.lēmumu Nr453 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Cēsīs, Cēsu novadā 
2022.gada 11.augustā     Nr.28 
 
  

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 21  “Par kārtību, 
kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas 

izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu “ 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu 

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” lēmums Nr. 416  šādu grozījumu:  

1. Izteikt 2.punktu  šādā redakcijā: 
 “2. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi 

privātajā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās 
(ne mazāk kā 12 stundas dienā) par izglītojamo no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek 
uzsākta pamatizglītības ieguve”.  

 
2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:  

“9. Lēmumu (izdodot rīkojumu) piešķirt vai atteikt pašvaldības atbalstu pieņem izpilddirektors 10 
darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, par atbalsta piešķiršanu rakstiski informējot 
privāto izglītības iestādi un iesnieguma iesniedzēju. Pašvaldība atbalsta izmaksu uzsāk ar nākamo 
darba dienu pēc rīkojuma izdošanas dienas”.  
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Pielikums 
Cēsu novada domes  

11.08.2022.lēmumam Nr.453 
  

Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta   saistošo noteikumu Nr.28 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, 

kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas 
izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu “ 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 
 
 
  

  Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī ir pieņēmusi 
saistošos noteikumus Nr. 21 ” Par kārtību, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno 
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par 
programmas īstenošanu” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Tiek grozīts saistošo noteikumu 2. punkts izsakot jaunā 
redakcijā un palielinot iespējas, kad Cēsu novada pašvaldība 
sedz licencētas vispārējas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei.  

Tiek grozīts saistošo noteikumu 9. punkts izsakot jaunā 
redakcijā ar, kuru tiek noteikts, ka izpilddirektors lēmumu 
pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, 
nevis 5 darba dienu laikā. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

 Nav ietekme 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

 Nav ietekme 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām   

Nav ietekme 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  saistošo 
noteikumu projektu 

 Nav nepieciešams 
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