
 
Izraksts 

Cēsu novada domes sēde 
06.05.2021. 

Protokols Nr.8, 5.punkts 
 

LĒMUMS 
Cēsīs 

06.05.2021.          Nr. 106 
 

Par 2021.gada 6.maija nolikuma Nr.8 “Grozījumi  2020. gada 26. marta nolikumā  Nr.10 Cēsu 
Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  nolikums” apstiprināšanu 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
 Ņemot vērā pedagoģisko darbinieku nepietiekamību Cēsu novadā, atbalstot inovācijas un 
izglītības kvalitātes celšanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21. panta 8. punktu, 
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 28.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
22.04.2021. atzinumam (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija 
Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, 
Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris 
Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 2021.gada 6.maija  nolikumu Nr.8 „ Grozījumi 2020. gada 26. marta nolikumā  
Nr.10 Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  nolikums”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram  Z.Ozolam informēt 
izglītības iestāžu reģistru par grozījumu Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra 
nolikumā. 

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.  
 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
Izraksts pareizs. 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas      A.Alksnīte 
biroja sekretāre 

 
 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

06.05.2021. lēmumam Nr.106 
 

Apstiprināts 
ar Cēsu novada domes 

06.05.2021.lēmumu Nr.106 
 

NOLIKUMS 
Cēsīs 

 
2021.gada 6.maijā        Nr. 8 
 
Grozījumi  2020. gada 26. marta nolikumā  Nr.10 “Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  

nolikums” 
Izdots saskaņā ar   

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un  
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu 

 
Izdarīt 2020.gada 26.marta nolikumā  Nr.10 “Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  

nolikums”” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2020. gada 26.martā  lēmumu Nr.80 ‘’ Par Cēsu 
Bērzaines pamatskolas - attīstības centra nolikuma apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6; 1. punkts) šādu 
grozījumu: 
 Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:  
“49. Pirmsskolas grupas darba laiks ir no plkst.7.00 līdz 19.00 (piektdienās līdz plkst. 18.00): 
49.1. pirmsskolas grupas, pēc nepieciešamības, var sniegt īslaicīgu (līdz četrām stundām) bērnu 
uzraudzības pakalpojumu atsevišķās grupās,  
49.2. pirmsskolas grupās, kur tiek nodrošināts īslaicīgs bērnu uzraudzības pakalpojums: 
49.2.1. pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas piecas darba dienas nedēļā katru dienu 
vismaz astoņas stundas laikā no plkst.7.00 līdz plkst.19.00 (piektdienās līdz plkst.18.00); 
49.2.2. pēc nepieciešamības, var sniegt īslaicīgu (līdz četrām stundām) bērnu uzraudzības 
pakalpojumu jebkurā laikā no plkst.7.00 līdz plkst.19.00 (piektdienās līdz plkst.18.00)”.2.  
 
Nolikums stājas spēkā 2021. gada 7. maijā . 
 
Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  direktors Z.Ozols 

 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
Izraksts pareizs. 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas      A.Alksnīte 
biroja sekretāre 
 


