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Par finansējuma piešķiršanu 

Ziņo J. Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada pašvaldība saņēma A. S., deklarētā adrese __________ Cēsīs, Cēsu novadā iesniegumu., 
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 08.08.2022. Nr.6.2-14/2022/6310) ar lūgumu  atbalstīt studiju maksas 
segšanu par studijām Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā 300,00 GBP   (trīs simti Lielbritānijas 
mārciņas un 00 peniji ) jeb 358,68 EUR ( trīs simti piecdesmit astoņi euro un 68 centi) pēc šodienas valūtas 
kursa apmēra, kā arī studentu mēneša braukšanas kartes sabiedriskajā transportā apmaksai desmit 
mēnešiem, kas sastāda 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).  A. S. 2022.gada 
septembrī turpinās otro studiju programmas kursu Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā un pirmais 
studiju gads ir veiksmīgi aizvadīts. 2022./2023.mācību gadā mācību maksa sastāda 25300.00 GBP 
(divdesmit pieci tūkstoši trīs simts Lielbritānijas mārciņas 00 peniji). Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir 
liegta pieeja studiju kredītam Anglijā, savukārt kopš 2020.gada marta Latvija neizsniedz studiju kredītus 
studijām ārzemēs. 

 A. S.i ir augsti sasniegumi starptautiskos akardeonistu konkursos, viņa aktīvi iesaistās Cēsu pilsētas 
kultūras pasākumu aktivitātēs, kā arī savas izglītības iestādes attīstībā. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 29.09.2022. (protokols Nr.12) atzinumu, 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: 

 

1. Piešķirt A. S.  1858,68 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit astoņi euro 68 centi),  lai 
daļēji segtu ar mācībām Karaliskajā mūzikas akadēmijā Londonā saistītos izdevumus 
2022./2023. mācību gadā. 

2. 1.punktā minēto summu pārskaitīt  uz A. S. ( personas kods __________)  kontu. 
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem (Valdības funkc.kl.kods 

08.200). 
4. Uzdot   Finanšu pārvaldei  (vadītāja A.Zerne) un Izglītības pārvaldei  (vadītāja L.Markus-

Narvila) sagatavot līgumu par pirmajā punktā minēto līdzekļu izlietošanas noteikumiem. 
5. Kontroli par lēmuma uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektorei. 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


