
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

06.10.2022.                           Nr.569 
 
Par Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra saistošo noteikumu Nr.41 “Grozījumi Cēsu novada 

domes 2022. gada 16.jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmas “” apstiprināšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada dome 2022. gada 16. jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 24 “Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.24).  

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu un  Izglītības 
likuma 12. panta 21 daļu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
22.09.2022.atzinumu (protokols Nr.10),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.41 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmas “”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. lēmuma Nr.569 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada pašvaldības domes 

06.10.2022. lēmumu Nr. 569 (prot. Nr.19) 
  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Cēsīs, Cēsu novadā 
2022.gada 6.oktobrī     Nr.41 
  

Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas “ 
 

  

Izdarīt Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības programmas” šādus grozījumus:  

1. Papildināt IV. Noslēguma jautājumi ar 11. 4. punktu šādā redakcijā:  
 “11.4. Priekuļu novada domes 2012. gada 16. februāra sēdē protokols (Nr.3.,2p. )  saistošie 
noteikumi Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas mākslas skolas Priekuļu 
filiālē”;  
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdoti saskaņā Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
 12. panta 21 daļu 

https://likumi.lv/ta/id/326441-par-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-kartibu-madonas-novada


Pielikums 
saistošajiem noteikumiem Nr.41 

“Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada  
16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par līdzfinansējuma  

samaksas kārtību izglītības Iestādēs, kuras darbojas  
Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes  

un interešu izglītības programmas”” 
 

Cēsu novada domes 2022. gada 6. oktobra   saistošo noteikumu Nr.41 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija  saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas “ 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 

 

 

  
 

  Cēsu novada dome 2022. gada 16. jūnijā ir pieņēmusi 
saistošos noteikumus Nr. 24 ”Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas 
Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības programmas” (turpmāk – saistošie 
noteikumi). Saistošo noteikumu grozījumi 
nepieciešami, lai spēku zaudētu Priekuļu novada domes 
2012. gada 16. februāra sēdē protokols (Nr.3.,2p. )  
saistošie noteikumi Nr. 6 "Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Cēsu pilsētas mākslas skolas Priekuļu 
filiālē” . 

Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu IV. Nodaļa  noslēguma jautājumi 
papildināta ar 11.4. punktu.   

 
 

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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