
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

06.10.2022.                           Nr.568 
 
Par Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra saistošo noteikumu Nr.40 “Grozījumi 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”” apstiprināšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
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). Lai sasniegtu saistošo 
noteikumu mērķi - sekmēt Cēsu novada iedzīvotāju intelektuālā potenciāla palielināšanu, atbalstot 
pedagoģijas programmās studējošos pašvaldības jauniešus un nodrošinātu Cēsu novada izglītības iestādes 
ar augsti kvalificētiem pedagogiem, pilnveidoti saistošie noteikumi.   

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas 22.09.2022. atzinumam (protokols Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
29.09.2022. atzinumam ( protokols Nr.12)   Cēsu novada dome ar  17 - 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:  

 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra saistošos noteikumus Nr. 40 
“Grozījumi 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 “”saskaņā ar pielikumu. 

 

 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

  



Pielikums 
Cēsu novada domes 

06.10.2022. lēmumam Nr.568 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada pašvaldības domes 

06.10.2022. lēmumu Nr. 568 (prot. Nr.19) 
 
  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Cēsīs, Cēsu novadā 
2022.gada 6.oktobrī     Nr.40 
  

Grozījumi 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 “ 
 

Izdoti saskaņā ar likuma   
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu   

  

Izdarīt 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” šādus grozījumus:  

1. Izteikt 5.punktu  šādā redakcijā: 
 “5. Stipendiju var piešķirt no pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas laiku 
atbalstāmajā studiju programmā studējošam un darba tiesiskajās attiecībās esošam (ar kādu 
no Cēsu novada pašvaldības teritorijā akreditētu  izglītības iestādi)  pretendentam, ja 
pretendents pilda šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.”;  

2. Izteikt 17.4. punktu  šādā redakcijā: 
“17.4. Darba līguma kopiju, par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar kādu no Cēsu novada 
pašvaldības teritorijā esošu akreditētu  izglītības iestādi un pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (2. 
pielikums) pēc studiju beigšanas  nostrādāt (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku) 
pašvaldības teritorijā esošā akreditētā  izglītības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai: 

17.4.1. ne mazāk kā piecus gadus, ja stipendija piešķirta no pirmā vai otrā studiju gada; 
17.4.2. ne mazāk kā trīs gadus, ja stipendija piešķirta no trešā studiju gada vai vēlāk. 

3. Izteikt 22.3. punktu  šādā redakcijā: 
“22.3.sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas 
studiju programmas 1. kursā un strādā par pedagogu, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās 
izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm).  
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https://likumi.lv/ta/id/326441-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-madonas-novada
https://likumi.lv/ta/id/329702#piel2
https://likumi.lv/ta/id/329702#piel2


 
Pielikums 

saistošajiem noteikumiem Nr.40 
 “Grozījumi 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”” 

 
 

Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra   saistošo noteikumu Nr. 40 
“Grozījumi 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 “ 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 

 

 

  
 

  Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī ir 
pieņēmusi 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). Saistošo noteikumu grozījumi 
nepieciešami, lai sasniegtu saistošo noteikumu mērķi - 
sekmēt Cēsu novada iedzīvotāju intelektuālā potenciāla 
palielināšanu, atbalstot pedagoģijas programmās 
studējošos pašvaldības jauniešus un nodrošinātu Cēsu 
novada izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem 
pedagogiem. 

Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu 5.punkts nosaka, ka stipendiju var 
piešķirt no pirmā studiju gada stipendiju var piešķirt no 
pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas 
laiku atbalstāmajā studiju programmā studējošam un 
darba tiesiskajās attiecībās esošam ar kādu no Cēsu 
novada pašvaldības teritorijā esošu akreditētu  
izglītības iestādi pretendentam, ja pretendents pilda šo 
noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu 
nosacījumus.  

Saistošo noteikumu 17.4. punktā ietverta norāde, ka 
pretendentam, kas vēlas saņemt stipendiju jāiesniedz 
darba līguma kopija, par darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu kādu no Cēsu novada  izglītības iestādēm 
un pēc studiju beigšanas jānostrādā ne mazāk kā piecus 
gadus, ja stipendija piešķirta no pirmā vai otrā studiju 
gada vai ne mazāk kā trīs gadus, ja stipendija piešķirta 
no trešā studiju gada vai vēlāk.  

 

 
 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu 

 Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta 
ietvaros.  



Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz sociāli ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā 

 Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un 
dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju 
izglītības programmās studējošiem, tiks veicināta 
kvalificētu specialistu piesaiste Cēsu novada izglītības 
iestādēm tādā veidā veicinot izglītības kvalitāti Cēsu 
novadā.  

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām   

Nav ietekmes.  

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  saistošo 
noteikumu projektu 

 Nav nepieciešams 
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