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Nr. 52

Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmumā Nr. 216 ‘’Par vecāku maksas
noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās’’
______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 7. punkta 2013.gada
13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”, ņemot vērā publiskā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” identifikācijas Nr.CNP/2018/46, (turpmāk arī –
Iepirkums), rezultātus un pakalpojumu līgumu Nr.38/2019/3-3-11/2, kas noslēgts starp Cēsu
novada pašvaldību, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas
izglītības iestādi, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestādi, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” un Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “VECTĒVS”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 24.01.2019. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 24.01.2019. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 24.01.2019. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
31.01.2019. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, D.Trapenciere, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmumā Nr. 216 ‘’Par vecāku maksas noteikšanu
Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās’’ šādus grozījumus:
1.1. Svītrot lēmuma 2.1. un 2.3.apakšpunktu;
1.2. Papildināt lēmumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
‘’2.1 Ar 01.03.2019. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, noteikt maksu par ēdināšanas izdevumiem:
2.1 1. izglītojamiem vecumā no 1,4 līdz 2 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm
(brokastis, pusdienas, launags) – 2.18 EUR (t.sk. PVN);
2.1 2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas trim ēdienreizēm
(brokastis, pusdienas, launags) – 2.78 EUR( t.sk. PVN).’’;
1.3. Izteikt lēmuma 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4. Vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu
diētu un bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu Līvu sākumskolā, Rāmuļu
pamatskolā vecāku maksa par vienu dienu viena bērna ēdināšanas izdevumiem
aprēķināma 50% apmērā no Cēsu novada domes noteiktās vecāku maksas viena
bērna ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu.
5. Vecāku maksu par bērnu, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Līvu
sākumskolā un Rāmuļu pamatskolā, ēdināšanas izdevumus neiekasē:
5.1. izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;
5.2. vecāku atvaļinājuma laikā;
5.3. ja pirmsskolas izglītības iestāde vai pirmsskolas grupa slēgta saskaņā ar Cēsu
novada domes lēmumu;
5.4. ja iestāde nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā
saskaņots ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
5.5. ja vecāki par to, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības iestādi, paziņo
iepriekšējā dienā līdz plkst. 9.00”.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas
izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām, nodrošināt lēmuma ievērošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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