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Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada
teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu
novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 17.05.2018.atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 24.05.2018. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Rozenbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, R.Sproģis, B.Mežale, M.Malcenieks, I.Laiviņš, P.Irbins), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu:
1.1. Cēsu pilsētas Sporta skolā – 4.50 (četri euro piecdesmit centi ) mēnesī;
1.2. Cēsu pilsētas Mākslas skolā :
1.2.1. Izglītības programmai – Vizuāli plastiskā māksla – 10 (desmit euro), mēnesī;
1.2.2. Sagatavošanas klases audzēkņu maksu 2.00 (divi euro ) par vienu nodarbību, kura
izlietojama šādi :
1.2.2.1. 80% - pedagogu darba samaksai;
1.2.2.2. 20% - uzturēšanas izdevumu apmaksai.
1.3. Cēsu Bērnu un jauniešu centrā :
1.3.1. Vizuāli plastikās mākslas interešu izglītības programmām (Zīmēšana, Mākslas
darbnīca, Floristika, Rokdarbi, Keramika, Šūšana, modes un stila aksesuāri, Modes
dizains, Eksperimentālā studija, Zīda apgleznošana – 3.00 (trīs euro) mēnesī;
1.3.2. Mūzikas , kustības un dejas interešu izglītības programmām ( Mūzika un deja, Grācija,
Popgrupa, Reveranss, VIVA, Hip – hop, Defilē, Ritmika, Kustību laiks, Instrumentu spēle,
Reak@huose) – 3.50 (trīs euro piecdesmit centi), mēnesī;
1.3.3. Tehniskās jaunrades un radošās industrijas interešu izglītības programmām ( Prasmju
fabrika, Cipariņi, Robotika , Netradicionālās spēles, Automodelisms) – 2.50 (divi euro
piecdesmit centi) mēnesī;
1.3.4. Angļu valoda 1. – 7. klasei- 3.50 (trīs euro piecdesmit centi) mēnesī;
1.3.5. Angļu valoda 8. – 12. klasei – 4.50 četri euro piecdesmit centi ) mēnesī.
2. Atzīt par spēku zaudējušu :
2.1. 26.08.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.470 “Par līdzfinansējuma
apmēru Cēsu Pilsētas Mākslas skolā”;
2.2. 29.12.2009. Cēsu novada domes lēmumu NR.576 “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolā”;
2.3. 19.09.2013. Cēsu novada domes lēmumu Nr.374 “Par Cēsu Bērnu un jauniešu
centra maksas pakalpojuma apstiprināšanu”

2.4. 10.02.2011. Cēsu novada domes lēmumu ”Par sagatavošanas klases
audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā “.
3. Cēsu pilsētas Sporta skolai, Cēsu Bērnu un jauniešu centram, Cēsu pilsētas Mākslas skolai
nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2018.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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