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Lēmums Nr. 243 Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu un 2012.gada 16.oktobra ministru kabineta noteikumiem Nr.709
“Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 19.07.2018. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.Izveidot Pedagoģiski medicīnisku komisiju šādā sastāvā:
1.1.Komisijas vadītājs - Biruta Dambīte, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe.
Komisijas locekļi, Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti:
1.2.psihologs – Iveta Lukjanova;
1.3. logopēds – Māra Apsīte;
1.4.logopēds – Ingrīda Jermacāne;
1.5.speciālās izglītības skolotājs – Judīte Dreimane;
1.6.speciālās izglītības skolotājs – Irita Zariņa;
1.7.ārsts - Vera Belova.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr.797 “Par Cēsu novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīnisko komisiju”.
3. Apstiprināt nolikumu “Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2018.gada
2.augustā
Nr.30
Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Pedagoģiski medicīniskās komisijas reglaments (turpmāk – nolikums) nosaka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, komisijas sastāvu, tās locekļiem
izvirzāmās prasības un komisijas darba organizāciju.
2. Komisija savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko
personu datu apstrādes likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, nolikumu un “Pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēdes darba kārtību”.
3. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina komisijas vadītājs.
4. Komisija savā darbā izmanto Valsts Izglītības satura centra informācijas sistēmu (turpmāk – Informācijas sistēma), kas
ir instruments komisijas izdruku sagatavošanai un izdrukai, kurā tiek ievadīti un sagatavoti komisijas sēdēm
nepieciešamie dati, sagatavoti un izdrukāti sēžu protokoli un citi ar komisiju saistītie dokumenti.
5. Komisija iekšējā un ārējā sarakstē izmanto pašvaldības apstiprināta parauga veidlapu un pašvaldības zīmogu.
6. Komisijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
7. Komisijas juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
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II.
Komisijas kompetence
8. Komisija atbilstoši normatīvo aktu prasībām izvērtē Cēsu pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā
veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:
8.1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
8.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības
traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
8.3. vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;
8.4. ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību
atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības
programmai;
8.5. ja nepieciešams, organizē komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais;
8.6. veicina pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;
8.7. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;
8.8. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, izvērtē izglītojamā spējas un sniedz atzinumu par
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no
1. līdz 12. klasei;
8.9. analizē pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu darbu izglītojamo ar speciālām vajadzībām
izglītošanā, lai viņi saņemtu izglītību atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim;
8.10. koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu;
8.11. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm
izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības
programmas plānu sagatavošanā;
8.12. iesaka izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un
valsts pārbaudes darbos;
8.13. iesaka izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;
8.14. nosūta izglītojamo uz izpēti Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā, ja nepieciešams;
8.15. pieprasa no izglītības iestādēm informāciju par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
8.16. atbilstoši kompetencei sniedz rekomendācijas un ieteikumus speciālās izglītības un integratīvās izglītības jautājumos
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm un metodiski vada to izpildi.
9. Komisija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei var sniegt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas pakalpojumus citām pašvaldībām. Maksas pakalpojuma apmēru apstiprina Cēsu novada dome.
III. Komisijas sastāvs un tās locekļiem izvirzāmās prasības
10. Komisijas sastāvā iekļauj personas ar šādu kvalifikāciju:
10.1. komisijas vadītājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā
vai pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;
10.2. vismaz vienam komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (piektais profesionālās
kvalifikācijas līmenis) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar
tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem;
10.3. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz triju gadu darba pieredze logopēdijā;
10.4. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze
speciālajā pedagoģijā;
10.5. vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).
11. Nepieciešamības gadījumā Komisija var pieaicināt ekspertus, speciālistus, t. sk. ārstniecības personas (ārstus), kuri
nav komisijas sastāvā, un sēdes protokolētāju, ja uz komisijas sēdi reģistrēti vismaz pieci izglītojamie.
12. Lai novērstu interešu konflikta rašanās iespēju, komisijas vadītāja un komisijas locekļa amats nav savienojams ar
speciālās izglītības iestādes vai vispārējās izglītības iestādes, kurā iekļauti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, direktora
vai direktora vietnieka amatu.
13. Komisijas darbā iesaistītie speciālisti ir Informācijas sistēmas lietotāji. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības
regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, rakstiski apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust
Komisijas darbā izmantotos fizisko personu datus, arī pēc darba beigšanas komisijā.
VI. Komisijas darba organizācija
14. Komisija darbu organizē sēdēs. Sēdes vietu un laiku izziņo komisijas vadītājs Pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
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Komisijas sēdes vada tās vadītājs. Komisijas sēdes vietu un laiku izsludina komisijas vadītājs.
15. Sēdē piedalās komisijas locekļi un eksperti, ja tādi uz sēdi ir uzaicināti, sēdes protokolētājs, ja uz sēdi reģistrēti
vismaz pieci izglītojamie, kā arī izglītojamie un viņu vecāki, aizbildņi, bāriņtiesa, ja bērns ir ievietots audžuģimenē)
(turpmāk arī – pieteicējs). Sēdē var piedalīties Pašvaldības, izglītības iestāžu un sociālo dienestu pārstāvji.
16. Ārpus komisijas sēdēm komisijas vadītājs var uzdod komisijas locekļiem uzdevumus viņu kompetences ietvaros.
17. Komisijas sēdes protokols, atzinumu kopsavilkums, izglītojamā pārbaudes karte un atzinums tiek sagatavots
elektroniski Informācijas sistēmā.
18. Komisijas vadītājs ir atbildīgs par atzinuma atbilstību izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa
izvērtējumam.
19. Komisija nodrošina izglītojamo pieteikšanu komisijai telefoniski vai klātienē un reģistrē pieteiktā izglītojamā vārdu un
uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa
numuru.
20. Pieteicēju uz komisijas sēdi aicina, informējot par komisijas sēdes norises laiku un iesniedzamajiem pedagoģiski
psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, kas nepieciešami izglītojamo izpētei komisijā.
21. Komisija uzaicina uz sēdi izglītojamo (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ja jālemj
par ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu mājās) un vismaz vienu no vecākiem vai vecāku pilnvaroto
personu.
22. Komisijas sēdes protokolētājs veic izglītojamo, kuri ieradusies uz sēdi, datu reģistrēšanu Informācijas sistēmā.
Komisijas vadītājs var uzdot datu reģistrēšanu Komisijas loceklim.
23. Komisijas vadītājs pārbauda nepieciešamo dokumentu esamību, kā arī informē izglītojamā vecākus vai vecāku
pilnvaroto personu par komisijas sēdes darba kārtību. Ja komisijai netiek iesniegts vecāku vai pilnvarotās personas
iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte
tiek atlikta.
19. Komisijas locekļi veic šādus pienākumus:
18.1. logopēds izvērtē komisijai iesniegto informāciju par izglītojamo atbilstoši savai kompetencei, veic izglītojamā runas
un valodas izpēti un novērtēšanu, veic ierakstu Informācijas sistēmā izglītojamā pārbaudes kartē.
18.2. speciālās izglītības skolotājs izvērtē komisijai iesniegto informāciju par izglītojamo atbilstoši savai kompetencei, kā
arī izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā, veic izglītojamā
lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas u.c. prasmju izpēti un novērtēšanu, veic ierakstu Informācijas sistēmā izglītojamā
pārbaudes kartē.
18.3. psihologs izvērtē komisijai iesniegto informāciju par izglītojamo atbilstoši savai kompetencei, veic izglītojamā
spēju un attīstības līmeņa izpēti un novērtēšanu, veic ierakstu informācijas sistēmā izglītojamā pārbaudes kartē.
18.4. ārsts izvērtē komisijai iesniegto informāciju par izglītojamo atbilstoši savai kompetencei, veic izglītojamā veselības
stāvokļa novērtēšanu un veic ierakstu Informācijas sistēmā izglītojamā pārbaudes kartē.
20. Komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti vai speciālisti:
20.1. veic ierakstus informācijas sistēmā izglītojamā pārbaudes kartē atbilstoši savai kompetencei un nepieciešamības
gadījumā konsultē vecākus. Pieaicinātie eksperti un speciālisti piedalās lēmuma pieņemšanā;
20.2. veic katra izglītojamā, kurš ieradies uz sēdi, pedagoģiski psiholoģisko izpēti, ņemot vērā vecāku iesniegtos
medicīniskos atzinumus un pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes dokumentāciju;
20.3. sniedz vecākiem, izglītības iestādes pārstāvjiem, bāriņtiesas, sociālās aprūpes iestādes un bērnu namu speciālistiem
konsultācijas par izglītojamam piemērotāko izglītības programmu un izglītošanā izmantojamiem atbalsta pasākumiem;
20. Komisijas vadītājs iepazīstina komisijas locekļus un pieaicinātos ekspertus vai speciālistus un atbilstoši
kompetencei izvērtē visus iesniegtos dokumentus par katru izglītojamo, katra komisijas locekļa, pieaicinātā eksperta vai
speciālista secinājumus un par atzinuma atbilstību izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa
izvērtējumam.
21. Komisija var atkārtoti veikt izglītojamā izpēti, norādot papildus nepieciešamās izpētes darbības, vai ieteikt veikt
izglītojamā spēju un attīstības līmeņa izpēti Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
21. Ja izpētes rezultātā jāprecizē izglītojamā intelektuālās spējas un to nav iespējams veikt komisijas sēdes laikā,
izglītojamā vecākiem iesaka veikt pasākumus intelektuālo spēju precizēšanai:
21.1. izglītojamā izmeklēšana ārstniecības iestādē vai ārstu atzinumu iesniegšana;
21.2. izglītojamā pilna intelektuālo spēju izvērtējuma veikšana;
21.3. mācības uz laiku, ne ilgāku par 1 (vienu) gadu, atbilstoši speciālās vai vispārējās izglītības programmai, nosakot
atkārtotu izpēti komisijā.
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22. Ilgstoši slimojošiem izglītojamiem mācību organizēšanu dzīves vietā iesaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
23. Mācību organizēšanu dzīves vietā ilgstoši slimojošam izglītojamam iesaka tikai tad, ja izglītojamam nozīmēta
ārstēšana, kuru nevar apvienot ar mācību procesu, un papildus ir vismaz viens no šādiem kritērijiem:
23.1. ārsts noteicis pārvietošanās ierobežojumus;
23.2. ja izglītojamā uzturēšanās sabiedrībā rada draudus viņa vai apkārtējo veselībai;
23.3. ja veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams īpašs darba – atpūtas režīms.
24. Ja ārsts atkārtoti ieteicis organizēt mācības dzīves vietā, nepieciešama izglītojamā veselības atkārtota izvērtēšana
komisijā.
25. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
26. Komisijas locekļiem darba laiku aprēķina astronomiskajās stundās pēc komisijas sēžu protokolos fiksētā darba laika un
ārpus komisijas sēdēm veikto darbu, ja tāds ir veikts.
27. Samaksu var veikt no kārtējā gada šim mērķim apstiprinātā pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
28. Komisijas darbību pārrauga Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, izmantojot Pedagoģiski medicīniskās komisijas
elektroniskās informācijas sistēmu.
29. Komisijas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
V. Noslēguma jautājumi
30. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr.797 “Par Cēsu novada pedagoģiski medicīnisko
komisiju”
31. Nolikums stājas spēkā 2018. gada 3.septembrī.
Pielikums
Pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikumam

vecāku (likumiskā pārstāvja) vai pilngadīga izglītojamā
vārds, uzvārds, personas kods

(deklarētā dzīvesvieta, tālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu izvērtēt mana dēla/meitas intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Sniedzu ziņas par bērnu:
vārds, uzvārds
personas kods
deklarētā dzīvesvieta
izglītības iestādes, klase
Komisijai iesniegto dokumentu saraksts:
Izglītības iestādes informācija par izglītojamo 20. g. _uz lp.
Psihologa _20 .g. _atzinums uz lp.
vārds, uzvārds
Logopēda _20 .g. _atzinums uz lp.
vārds, uzvārds
Psihiatra 20 .g. _atzinums uz lp.
vārds, uzvārds
6. no 19

Ārsta 20 .g. atzinums uz lp.
vārds, uzvārds
Ģimenes ārsta _20 .g. _atzinums uz lp.
vārds, uzvārds
_
Vecāku (aizbildņu) vai bāriņtiesas pārstāvja:
(paraksts,
datums)
(vārds, uzvārds)
Atzinumu saņēmu:

(paraksts,
datums)

(vārds, uzvārds)

Lēmums Nr. 244 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8.
un 11. klases izglītojamajiem
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”, izvērtējot izglītības iestāžu izteiktos priekšlikumus par naudas balvas
piešķiršanu 8. klases izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums mācību priekšmetos vismaz 8 balles, un 11. klases
izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums vismaz 9 balles (Cēsu Valsts ģimnāzijas 20.06.2018. iesniegums Nr.
1-12/69, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2018. Nr.6/2436; Cēsu 2. pamatskolas pedagoģiskās padomes
pieteikums, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 14.06.2018. Nr. 6/2348; Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
pedagoģiskās padomes pieteikumi, reģistrēti Cēsu novada pašvaldībā 14.06.2018. Nr. 6/2338, Nr. 6/2346, Nr. 6/2347; Cēsu
1. pamatskolas 28.05.2018. pedagoģiskās padomes sēdes protokola Nr.3 izraksts, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
20.06.2018. Nr. 6/2421; Cēsu Pilsētas vidusskolas 19.06.2018. pieteikums Nr. 1-11/109, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
20.06.2018. Nr. 6/2424), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2018. atzinumam
(prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.07.2017. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm
par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Par sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā piešķirt naudas balvu 75 EUR apmērā šādiem 8. klases
izglītojamajiem:
1.1.Viesturam Romkam, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.2.Kristiānai Danielai Martinovai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
1.3.Elīnai Grieznei, Cēsu 2.pamatskola;
1.4.Kristiānai Šteimanei, Cēsu 2. pamatskola;
1.5.Dārtai Lipartei, Cēsu 2.pamatskola;
1.6.Martai Alsbergai, Cēsu 2.pamatskola;
1.7.Elizabetei Krūmiņai, Cēsu 1.pamatskola;
1.8.Līvai Krēgerei, Cēsu 1.pamatskola;
1.9.Elīzai Ziediņai, Cēsu 1.pamatskola;
1.10.
Vinetai Krūmiņai, Cēsu Pilsētas vidusskola;
1.11.
Patrīcijai Obertei, Cēsu Pilsētas vidusskola;
1.12.
Renāram Šķesteram, Cēsu Valsts ģimnāzija;
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1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Beatrisei Reiziņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Ričardam Ludženiekam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Ancei Anetei Ravinai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Evelīnai Joninai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Sindijai Kubliņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Esterei Sudrabai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Varim Hanam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Maksim Biezbārdim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Dāvidam Jansonam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Patrīcijai Briedei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Mārcim Jansonam, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Ilzei Kampenusai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Kārlim Kidem, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Tīnai Krastiņai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Alisei Saliniecei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Matīsam Timermanim, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Katrīnai Paulai Valdmanei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
Igoram Vinogradovam, Cēsu Valsts ģimnāzija.

2. Par sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā piešķirt naudas balvu 110,00 EUR apmērā šādiem 11. klases
izglītojamajai
2.1.Anastasijai Skribei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.2.Elīzai Martai Stangainei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.3.Diānai Paulai Upmalei, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.4.Ditai Keišai, Cēsu Valsts ģimnāzija;
2.5.Olgai Beātei Persaņai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L. Kokinai organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 245 Par dalību projektā “PROTI un DARI” un sadarbības līguma
slēgšanu ar „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā un uzlabotu jauniešu – personu vecumā vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki dzīves kvalitāti, veicinot viņu motivāciju un iniciatīvas un motivāciju iesaistīties izglītībā vai nodarbinātības pasākumos, kā
arī atbalstīt darbu ar jaunatni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu , Jaunatnes likuma 5.panta
3.daļu , ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020., Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.
– 2019.gadam, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2018. atzinumam (prot.Nr.9) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.07.2017. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par
(E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar aģentūru “Starptautisko programmu aģentūra” par dalību projektā “PROTI un DARI”
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta
ietvaros.
2. Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram ar 03.09.2018.uzsākt projekta īstenošanu.
3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt
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projekta „PROTI un DARI“ priekšfinansējumu daļu, ne vairāk kā 1500 EUR.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centram.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 246 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu
un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2018. atzinumu (prot.Nr.9) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 26.07.2018. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas noteikšanas kritērijus, saskaņā ar pielikumu.
2.
Uzdot Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai organizēt Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba novērtēšanu pēc pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
3.
Noteikt, ka mēneša darba alga likmi par izglītības iestādes vadītāja
pienākumu pildīšanu (izņemot izglītības iestādes, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss) veido zemākā mēneša algas
likme atbilstoši LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un papildus
iegūtais novērtējums %, kas ir vienāds ar Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba
algas noteikšanas kritērijos iegūto punktu skaitu.
4.
Noteikt, ka mēneša darba alga likmi par izglītības iestādes vadītāja
pienākumu pildīšanu izglītības iestādēm, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, veido zemākā mēneša algas likme
atbilstoši LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kura noteikta
par divām pakāpēm augstāka un papildus iegūtais novērtējums %, kas ir vienāds ar Cēsu novada pašvaldības dibināto
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritērijos iegūto punktu skaitu.
5.
Noteikt, ka Līvu sākumskolas direktores aprēķinātā mēneša darba alga
likme par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu izmaksājama no valsts mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma.
6.
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju Izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi katram mācību gadam
(no 1.septembra līdz 31.augustam).
7.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriji
Kritērijs

Punktu skaits
kritērijā

Īstenoto izglītības programmu skaits izglītības iestādē
1-3
4-6
7-9
10 un vairāk
Īpašā sarežģītība
Izglītības iestādē integrēti bērni ar speciālajām vajadzībām
Izglītības iestādē ir bērnu pieskatīšanas pakalpojums
Izglītības iestāde īsteno profesionālo pamatizglītību
Izglītības iestāde īsteno profesionālo vidējo izglītību
Izglītības iestādē ir klase izglītojamiem ar daudzfunkcionāliem traucējumiem
Izglītības iestādes ﬁnanšu pārvaldība (grāmatvedība iestādē)
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5 punkti
10 punkti
15 punkti
20 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
10 punkti
15 punkti
5 punkti

Izglītības iestāde izglītības programmu īsteno
12 stundu režīmā
Diennakts režīmā
Pēdējo trīs mācību gadu laikā pozitīva skolēnu skaita dinamika
Skolēnu skaita pieaugums līdz 30 skolēniem
Skolēnu skaita pieaugums 30 skolēni un vairāk
Izglītības iestādei ir vairākas izglītības programmu īstenošanas
vietas
Pēdējā mācību gada laikā izglītības iestādē darbā pieņemti 1-3 jauni
pedagogi ar pedagoģisko stāžu līdz 10 gadiem
KOPĀ PUNKTI
Alga pēc MK noteikumiem
Alga pēc novērtējuma (C)

5 punkti
10 punkti
5 punkti
10 punkti
5 punkti
5 punkti
A
B
C=(A*B/100)+B

Lēmums Nr. 247 Grozījumi Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumā Nr.234 “Par
pašvaldības finansējumu vispārējās izglītības iestādēm”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2018. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 26.07.2018. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izteikt lēmuma 1.3.1. un 1.3.2. punktus šādā redakcijā:
“1.3. 1. Līvu sākumskolā 0.3 likmes (amatalga 80% no direktora algas);
1.3.2. Rāmuļu pamatskolā 0.3 likmes (amatalga 80% no direktora algas).”
2. Lēmums stājas spēkā 01.09.2018.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 248 Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
amatalgām
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2018. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 26.07.2018. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atcelt Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.41 “Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu bērnu un jauniešu
centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām”.
2. Ar 2018. gada 1.septembri apstiprināt šādas pedagoģisko darbinieku amatalgas, kuras tiek finansētas no Cēsu
novada pašvaldības budžeta:
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2.1.Cēsu pilsētas Mākslas skolā:
2.1.1. direktora vietnieks 80% no direktora algas;
2.1.2. projektu vadītājs 75% no direktora algas.
2.2.Cēsu Bērnu un jauniešu centrā:
2.2.1. direktora vietnieks 80% no direktora algas;
2.2.2. pasākumu organizators 65% no direktora algas;
2.2.3. pašvaldības jaunatnes lietu speciālists 65% no direktora algas.
2.3.Cēsu pilsētas Sporta skolā:
2.3.1. direktora vietnieks 80% no direktora algas;
2.3.2. metodiķis profesionālās ievirzes izglītības iestādē 60% no direktora algas;
2.3.3. metodiķis- sporta pasākumu organizators 60% no direktora algas.
2.4.Izglītības metodiķiem visās pirmsskolas izglītības iestādēs , pirmsskolas grupās Cēsu 2.pamatskolā, Līvu sākumskolā,
Rāmuļu pamatskolā un Cēsu Pilsētas vidusskolā 825.00 EUR par vienu slodzi.
2.5. Noteikt, ka izglītības metodiķi un direktora vietnieki vadītāja prombūtnes laikā, pilda vadītāja pienākumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 249 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada budžetā
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada domes
25.01.2018. lēmumu “Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2018. gada budžetu ” (prot. Nr. 2, 40.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.07.2018.
atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta 09.510. – Izglītības pasākumi šādus grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līnijas Domes priekšsēdētāja pieņemšana –pedagogi
ilggadnieki par 520 EUR;
1.2.
palielināt budžeta pozīciju skolotāju augusta konference par 520 EUR .
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2018.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 250 Par Cēsu novada domes 2018. gada 2.augusta saistošo
noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 26.07.2018. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2018. gada 2.augusta saistošos noteikumus Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
PIELIKUMS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2018. gada
2.augustā
Nr. 22
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
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Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20. punkts) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 5. punktā vārdu ‘’Apmeklētāju’’ ar vārdu ‘’Klientu’’.
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.35. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’22.35. Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija’’.
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 34.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’34.9. ar rīkojumu apstiprina iestāžu, pastāvīgo komiteju un komisiju veidlapas un zīmogus;’’.
1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 70. punkta trešajā teikumā vārdus ‘’Cēsu pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’
Dzīvokļu komisijā’’ ar vārdiem ‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā’’.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 70. punkta trešajā teikumā vārdus ‘’Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā’’.
1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 100. punktā vārdus ‘’Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības’’ ar vārdiem
‘’normatīvos aktus par fizisko personu datu apstrādi’’.
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 113.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’113.3. informācija par noslēgtajiem līgumiem – nākamajā dienā pēc konkrētā līguma noslēgšanas un reģistrēšanas’’.
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 116. punktu.

PIELIKUMS
Cēsu novada domes 2018. gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumu
Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, turpmāk – saistošie
noteikumi, 5. punktā noteikts, ka pašvaldībā darbojas
Apmeklētāju apkalpošanas centrs, taču saistošo noteikumu
10.8. apakšpunktā noteikts, ka Komunikāciju un klientu servisa
pārvaldes pakļautībā ir Klientu apkalpošanas centrs, līdz ar to
nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 5. punktu, nosakot,
ka pašvaldībā darbojas Klientu apkalpošanas centrs.
Cēsu novada dome 2018. gada 10. maijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 141 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’
(prot. Nr. 7, 9.p.), ar kuru izveidota Cēsu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisija kā pašvaldības pastāvīgā komisija (kā
rezultātā izbeigta Cēsu pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais
dienests’’ Dzīvokļu komisijas darbība), tādejādi saistošo
noteikumu 22. punkts papildināms, iekļaujot tajā Cēsu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisiju.
Saistošo noteikumu 34.9. apakšpunktā noteikts, ka domes
priekšsēdētājs apstiprina iestāžu veidlapas un zīmogus, taču
nepieciešams apstiprināt arī pastāvīgo komiteju un komisiju
veidlapas un zīmogus.
70. punktā nepieciešami grozījumi saistībā ar Cēsu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas izveidošanu un Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijas kā pastāvīgās komisijas darbības
izbeigšanu.
100.punktā nepieciešams precizēt atsauci un Fizisko personu
datu aizsardzības likumu, norādot atsauci uz regulējamo jomu,
jo pieņemts Fizisko personu datu apstrādes likums, ar kura
spēkā stāšanos spēku zaudējis Fizisko personu datu aizsardzības
likums, kā arī ﬁzisko personu datu apstrādi regulē arī citi
normatīvie akti.
Regulējums par komiteju un domes sēžu protokolu, lēmumu un
informācijas par noslēgtajiem līgumiem pieejamību noteikts gan
saistošo noteikumu 113. punktā, gan 116. punktā. Lai minētais
regulējums nedublētos, tas atstājams saistošo noteikumu
nodaļā ‘’Informācijas atklātības nodrošināšana’’ kā 113. punkts,
to redakcionāli precizējot, bet 116. punkts svītrojams.

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1.
Precizēts saistošo noteikumu 5. punkts, nosakot, ka
pašvaldībā darbojas Klientu apkalpošanas centrs.
2.
Papildināts saistošo noteikumu 22. punktā noteiktais
pastāvīgo komisiju saraksts, tajā iekļaujot Cēsu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisiju.
3.
Saistošo noteikumu 34.9. apakšpunktā precizēta domes
priekšsēdētāja kompetence, nosakot, ka priekšsēdētājs
apstiprina arī pastāvīgo komiteju un komisiju veidlapas un
zīmogus.
4.
Saistošo noteikumu 70. punktā aizstāti vārdi ‘’Cēsu
pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’ Dzīvokļu komisijā’’ ar
vārdiem ‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā’’ un
svītrota Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija.
5.
Saistošo noteikumu 100. punktā vārdi ‘’Fizisko personu
datu aizsardzības likuma prasības’’ tiek aizstāti ar vārdiem
‘’normatīvos aktus par ﬁzisko personu datu apstrādi’’.
6.
Redakcionāli precizēts saistošo noteikumu
113.3. apakšpunkts un svītrots 116. punkts.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar saistošo noteikumu
projektu

Nav

Nav

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē
(„Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu nov.), Cēsu novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu nov.) .

Lēmums Nr. 251 Par telpu nomas maksu Nodibinājumam “CĒSU PILS ĢILDES
FONDS"
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.17 apstiprinātiem “SIA "Vidzemes
koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”.
Cēsu novada pašvaldība 18.07.2018. ir saņēmusi SIA “Vidzemes koncertzāle” iesniegumu ar lūgumu nodot Vidzemes
koncertzāles “Cēsis” telpas bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai Nodibinājumam “CĒSU PILS ĢILDES
FONDS”, uz festivāla “Cēsu mākslas festivāls 2018” laikā paredzēto pasākumu.
Ikgadējais Cēsu mākslas festivāls ir kļuvis ne tikai par augsti novērtētu tradīciju, bet par vasaras ievērojamāko mūsdienu
kultūras pasākumu kopu Cēsīs, Vidzemē un visā Latvijā. Cēsu mākslas festivāls ir augstas kvalitātes kultūras produkts,
kas piesaista skatītājus un klausītājus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm, kas ar laiku ir veidojis regulāru – festivālam
lojālu apmeklētāju loku.
Ņemot vērā to, ka Cēsu mākslas festivāla līdzšinējā darbība saskaņā ar Koncertzāles galvenajiem darbības uzdevumiem nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno
mediju mākslas pieejamību Vidzemē (Cēsu novadā), kā arī sekmēt Cēsu novada, kā profesionālās mākslas centra attīstību,
veidojot profesionālās mākslas produktus un integrētus starpsektoru projektus un to, ka tas neradīs kapitālsabiedrībai
zaudējumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu kā arī ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 26.07.2018. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis,
J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāle “Cēsis” Lielo zāli sabiedriskā labuma organizācijai
Nodibinājumam “CĒSU PILS ĢILDES FONDS” teātra izrādes rīkošanai š.g. 16.augustā par pašizmaksas cenu,
piemērojot “SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”
telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu novada pašvaldības Lielās zāles
tarifu.
2. Nodibinājums “CĒSU PILS ĢILDES FONDS” sedz telpu uzturēšanas, pārējo pasākumam nepieciešamo telpu nomas,
kā arī pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 252 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar Nodibinājumu
“Koprades māja Skola6”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 2018.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu Nr.26 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
Nodibinājumu “Koprades māja Skola6” (prot. Nr.1, 25.punkts), saskaņā ar kuru tika noslēgts deleģēšanas līgums ar
Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”. 2018.gada 31.maijā tika pieņemts lēmums Nr. 181 “Par grozījumiem deleģējuma
līgumā ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”.
Nodibinājums “Koprades māja Skola6” kopš 2017.gada marta nodrošina atbalstu radošās
uzņēmējdarbības uzsācējiem un organizē biznesa ideju konkursu Cēsīs Var!, sniedzot konsultatīvu atbalstu idejas
attīstīšanai līdz sākotnējam biznesa plānam un uzņēmuma dibināšanai. Sākot ar 2018.gada martu Koprades māja Skola6
pastāvīgu darbību ir uzsācis Valmieras inkubatora darbinieks, sniedzot konsultatīvu un finansiālu atbalstu
uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Ar 2016.gada 28.janvāri Cēsu novada dome ir apstiprinājusi konkursa “Dari Cēsīm” nolikumu, ar kuru
sniedz finansiālu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem. “Dari Cēsīm” konkursa nolikumā paredzēts mentoru atbalsts,
sagatavojot biznesa ideju konkursam, un prioritāri tiek atbalstīti uzņēmēji, kas darbojas LIAA Inkubatorā, tādejādi jau
šobrīd veidojas sadarbība starp Koprades mājā Skola6 sniegto atbalstu un Cēsu novada pašvaldības administrēto
konkursu “Dari Cēsīm”.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka, piedāvājot visa veida uzņēmējdarbības atbalsta programmas vienā organizācijā
Koprades mājā Skola6, tas tiks nodrošināts efektīvāk un mērķtiecīgāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un
10.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
26.07.2018. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, ar 10 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Papildināt 2018.gada 26.janvārī noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. 48/2018/2-20.1 ar nodibinājumu “Koprades māja
Skola6”, reģ. Nr. 40008272367 šādā redakcijā:
2.1. deleģēto uzdevumu veikšanai pašvaldība piešķir finansējumu 25500,- EUR (divdesmit pieci tūkstoši
pieci simti euro) Līguma 1.1.punktā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei saskaņā ar tāmi Līguma pielikumā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Attīstības un būvniecības pārvalde.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 253 Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 64, Cēsis, Cēsu novads
pirkšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība uz īpašumā esoša zemes gabala Cīrulīšu iela 62, Cēsis, Cēsu novads ir
paredzējusi izbūvēt Cēsu kosmosa un izziņas centra vajadzību nodrošināšanai auto stāvlaukumu. Lai lietderīgi izmantotu
esošo zemes gabalu pašvaldībai būtu nepieciešams iegādāties zemes gabalu Cīrulīšu iela 64, Cēsis, Cēsu novads.
Saskaņā ar izdruku no Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 474, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīrulīšu iela 64, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007
0332, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0332, ar kopējo platību 334 m2, turpmāk –
Nekustamais īpašums, nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VESELĪBAS CENTRS 4”, nodokļu maksātāju
kods Nr. 40003188233, īpašuma kadastrālā vērtība 1 326 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro, 00 centi).
Ievērojot to, ka saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VESELĪBAS CENTRS 4” apliecinājums par
piekrišanu Nekustamā īpašuma pārdošanai atbilstoši „Invest-Cēsis” SIA (reģ. Nr. 44103018948) sagatavotajam nekustamā
īpašuma Cīrulīšu iela 64, Cēsīs, Cēsu novadā novērtējumam, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 64, Cēsis,
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Cēsu novads, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2018.gada 19. martā ir 1 000 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 26.07.2018. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Pirkt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VESELĪBAS CENTRS 4”, nodokļu maksātāju kods Nr.
40003188233, adrese: Krišjāņa Barona iela 117, Rīga, LV-1012, nekustamo īpašumu Cīrulīšu iela 64, Cēsis, Cēsu novads,
kadastra numurs 4201 007 0332, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0332, ar kopējo platību
334 m2 par cenu 1 000 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 254 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Glūdas
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumu Nr. 192 “Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā
īpašuma Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 9, 2.p.)
atsavināšanai nodeva ēku nekustamo īpašumu Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0061, ko veido trīs
ražošanas būves ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0322 004, 4201 006 0322 005 un 4201 006 0322 006, turpmāk
–Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi), un piedāvāja (vārds,uzvārds)
izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu, kas atrodas uz viņas īpašumā esošās zemes, 26.06.2018. nosūtot
atsavināšanas paziņojumu Nr. 7/2882.
Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) 02.07.2018. apliecinājums (reģistrēts 04.07.2018. ar Nr. 7/2631) ar kuru
iesniedzējs apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto ēku nekustamo īpašumu Glūdas ielā 4
Cēsīs, Cēsu nov., (kadastra numurs 4201 506 0061), vienlaicīgi apliecinot, ka pirkuma maksu 9600 EUR (deviņi tūkstoši
seši simti euro un 00 centi) samaksās pilnā apjomā ar vienu maksājumu pirkuma līguma noteiktā laikā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu
un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.07.2018. priekšlikumu
(prot. Nr.20), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot ēku nekustamo īpašumu Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 506 0061, ko veido trīs
ražošanas būves ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0322 004, 4201 006 0322 005 un 4201 006 0322 006, turpmāk –
Īpašums, (vārds,uzvārds) par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.

Lēmums Nr. 255 Par metu konkursu “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra jaunbūvei Rīgas ielā 90 Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja Cēsu novada pašvaldība
25.01.2018. pieņēmusi domes lēmumu Nr.30. (protokols nr. 2., 30.p.)” Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”, kurā atbalstīta projekta iesnieguma sagatavošana
ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.
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pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā, būvējot jaunu ēku multifunkcionālu sociālo pakalpojumu sniegšanai Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā,
kadastra nr. 42010081142 un nodrošinot ēkā projektā paredzētos pakalpojumus.
Lai izvēlētos labāko risinājumu no arhitektūras, vides kvalitātes, pieejamības un būvniecības risinājumu viedokļa,
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 3.nodaļas nosacījumiem. pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 7. punktu 14. panta 2 daļas 3.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
26.07.2018. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Organizēt metu konkursu „Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”
2. Apstiprināt žūrijas komisiju metu konkursam “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90,
Cēsīs, Cēsu novadā” šādā sastāvā:
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs : Ieva Goba - Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja;
žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Iveta Sietiņsone – Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja;
žūrijas komisijas locekļi:
Gunita Hjortenberga – Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; Dita Trapenciere – Cēsu novada domes
deputāte, Sociālo lietu komitejas vadītāja;
Mareks Pavārs - Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs;
Dāvis Gatulis, arhitekts;
Petras Išoras, arhitekts;
žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs :
Santa Smiltniece – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes juriste. 3. Pilnvarot žūrijas komisiju
metu konkursam “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādāt
konkursa dokumentāciju, apstiprināt konkursa nolikumu un nodrošināt konkursa norisi.
4. Paredzēt balvu fondu metu konkursa norisei 6000 EUR apmērā - 3000 EUR nodrošinot no Cēsu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem un 3000 EUR no Sociālā dienesta funkciju veikšanai paredzētajiem līdzekļiem.
5.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vad.A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut 2018. gada budžeta
grozījumos.
6.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājai.

Lēmums Nr. 256 Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Cēsis’’”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2018. gada 28. jūnijā Cēsu novada pašvaldībā saņemts biedrības “Sporta klubs “’Cēsis”” (Reģ. Nr. 40008063057, juridiskā
adrese: Piebalgas iela 18, Cēsis) Pieteikums finansējuma saņemšanai sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 28.06.2018., reģistrācijas Nr. 1-40/2561) dalības maksu apmaksai kārtējā Latvijas
futbola čempionāta 2. līgas turnīra 2018. gada sezonā 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro).
Biedrības “Sporta klubs “Cēsis”” futbola komanda piedalās Latvijas futbola čempionāta 2. līgas turnīrā kopš 2016. gada.
2016. gadā biedrības “Sporta klubs “Cēsis”” futbola komanda izcīnīja 2. (otro) vietu, 2017. gadā 4. (ceturto) vietu Latvijas
futbola čempionāta 2. līgas turnīros.
Pamatojoties uz Cēsu novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada domē
14.03.2013. prot. Nr. 4,39.p.), R.V.1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību, U 1.4.1. Veicināt un popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3.
un 6. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2018. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada
dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi 1400 EUR (viens tūkstotis četri
simti euro) biedrības “Sporta klubs “Cēsis”” futbola komandai.
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2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
3. Pārskaitīt piešķirto finansējumu dalības maksu apmaksai biedrības “Sporta klubs “Cēsis” futbola komandas
dalībai Latvijas Futbola federācijas (LFF) Otrās līgas Vidzemes reģiona 2018. gada čempionātā futbolā Nodibinājumam
„LFF Vidzemes Futbola Centrs” (juridiskā adrese – Meža iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729, banka AS SEB
banka, konta Nr. LV19UNLA0050021851990).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 257 Par grozījumiem Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 186
“Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”
Ziņo: I.Zālīte, Personāla vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmuma Nr. 186 “Par Cēsu novada domes
priekšsēdētāja atvaļinājumu” (turpmāk – Lēmums) 1.punktu ar kuru domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam no
06.08.2018. - 19.08.2018. (ieskaitot) tika piešķirta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļa (divas kalendāra nedēļas) un
2.punktu, kurš noteica, ka Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suijai-Markovai,
ņemot vērā to, ka I.Suija-Markova līdz 10.08.2018. (ieskaitot) atrodas prombūtnē, Cēsu novada dome, ar 10 balsīm par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere),
pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
Veikt grozījumus Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 186 “Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”
un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt:
2.1. no 06.08.2018.-10.08.2018. (ieskaitot) Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Malceniekam,
2.2. no 11.08.2018. -19.08.2018. (ieskaitot) Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniecei I.Suijai-Markovai.”

Lēmums Nr. 258 Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmas licencēšanas komisiju
Ziņo T.Jaunzemis , Izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Lai realizētu Izglītības likuma 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci par tiesības piešķiršanu Cēsu novada teritorijā
īstenot interešu izglītības programmas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
16.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu
rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu novada domes lēmumos, Cēsu novada pašvaldības
amatpersonu rīkojumos, darbinieku amata aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt
interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm par (E.Geruļskis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumu Nr. 175 “Par Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”.
2. Lai izskatītu iesniegumus par tiesību piešķiršanu īstenot Cēsu novadā interešu izglītības programmas,
apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju šādā sastāvā :
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Komisijas priekšsēdētājs:
Tālis Jaunzemis, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Lolita Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja;
Astra Orlova, Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece.
3.
Atļaut T.Jaunzemim (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, komisijas brīvo
vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.
Atļaut T.Jaunzemim (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas
komisijas priekšsēdētājs, komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs priekšsēdētājs) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.
Atļaut A.Orlovai (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas
loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (iestādes vadītāja vietniece), jo amatu savienošana ir saistīta
ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6.
Atļaut L.Kokinai (Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas
loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Izglītības nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas locekle), jo
amatu savienošana ir saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšana.
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