IZRAKSTS
Cēsu novada domes
04.10.2018.sēde
protokols Nr.15, 30.p.
LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
04.10.2018.

Nr. 337

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu
novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’
Ziņo : L.Kokina , Izglītības nodaļas vadītāja
Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes peldbaseinā tiek nodrošināta interešu
izglītības programma “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem”
(turpmāk – programma) .
Pamatojoties uz iepirkumu Nr. CNP/2018/63 „Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu
izglītības programmai
“Peldētapmācībai
Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu
izglītojamiem”, uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās
daļas 14.punktu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Laiviņš, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Noteikt maksu programmai:
1.1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas un Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestādes,, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem 2,42 (divi euro un 42 centi ) par vienu
apmeklējuma reizi, kuru sedz audzēkņu vecāki;
1.2. Līvu sākumskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu
audzēkņiem 3,39 (trīs euro un 39 centi ) par vienu apmeklējuma reizi, no kura
2,42 (divi euro un 42 centi ), sedz audzēkņu vecāki, bet 0,97 (97 centi) sedz Cēsu
novada pašvaldība
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei,
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu 2.pamatskolai , Cēsu Pilsētas vidusskolai,
Līvu sākumskolai, Rāmuļu pamatskolai nodrošināt lēmuma izpildi.
Lēmums stājas spēkā ar 08.10.2018.
Piešķirt finansējumu 155,00 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro) apmērā lēmuma
1.2. apakšpunktā noteiktās programmas maksas Cēsu novada pašvaldības daļas segšanai.
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē programmas
ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu 2018.gadam
iekļaut budžeta grozījumos.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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J.Rozenbergs

IZRAKSTS PAREIZS
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas
biroja sekretāres p.i.
Cēsīs, Cēsu novadā 10.10.2018.
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