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Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  valdījuma tiesību izbeigšanu 
nekustamam  īpašumam  Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novads 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā ir saņemts Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”, 
2021. gada 7. decembra iesniegums Nr. 1-14/2021/6 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/2021/7113), ar ko tā lūdz izskatīt jautājumu par Sociālā dienesta valdījuma tiesību  uz  
nekustamo īpāsumu Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., izbeigšanu ar 2021. gada 31. decembri 
un šī nekustamā īpašuma nodošanu atpakaļ tā īpašniekam - Cēsu novada pašvaldībai, kā arī 
pārvaldes uzdevuma apsaimniekot minēto nekustamo īpašumu un šī pārvaldes uzdevuma izpildei 
nepieciešamo amata vienību - “Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieks saimnieciskajos 
jautājumos” (1,0 amata vienība) un “apkopējs” (1,9 amata vienības) nodošanu Cēsu novada 
centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 

Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu  Nr. 637 “Par Cēsu pašvaldības 
aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” tagadējai 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) tika nodots 
valdījumā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
šobrīd Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, kurš sastāvēja no zemes gabala  ar kadastra Nr. 
42010060704  11381 m2 platībā un septiņām ēkām: nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 
42010060704001; nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 42010060704002; nedzīvojamā ēka ar 
kadastra apzīmējumu 42010060704003; dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42010060704004; 
palīgēka ar kadastra apzīmējumu 42010060704005 (šobrīd nojaukta); palīgēka ar kadastra 
apzīmējumu 42010060704006 (šobrīd nojaukta) un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 
42010060704007. 

Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūras manta ir 
pašvaldības manta, kas atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā, no kā izriet, ka pašvaldības manta 
var būt valdījumā pašvaldības aģentūrai. Atbilstoši Sociālā dienesta nolikuma, kas apstiprināts ar 
Cēsu novada domes 2011. gada 5. maija lēmumu Nr. 266, 1.1.4. apakšpunktam viens no Sociālā 
dienesta uzdevumiem ir tās valdījumā nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana un 
uzturēšana. 

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmuma Nr. 12 “Par jaunizveidotā Cēsu 
novada apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldību policiju, dzimtsarakstu nodaļu 
un būvvalžu darbību” 6. punktu sociālo dienestu funkcijas Cēsu novadā līdz Cēsu novada domes 
lēmumam par sociālo dienestu turpmāko darbību, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, 
darbu turpina Cēsu novadu bijušo pašvaldību sociālie dienesti. 

Atbilstoši Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmumam Nr. 204 “Par Cēsu novada 
sociālā dienesta izveidošanu”, apvienojot Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību sociālos 
dienestus, 2022. gada 1. janvārī darbu uzsāk Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada sociālais 



dienests”, kas ir iepriekšējo sociālo dienestu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un 
lietvedības pārņēmēji, ciktāl normatīvie akti un domes lēmumi nenosaka citādi. 

2021. gada 11. novembrī ar Cēsu novada domes lēmumu Nr. 355 “Par reorganizācijas plāna 
Cēsu novada Sociālā dienesta darbības uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikuma un amata 
vienību saraksta apstiprināšanu” apstiprināts Cēsu novada Sociālā dienesta nolikums un amata 
vienību saraksts. Cēsu novada sociālā dienesta nolikumā iestādei noteikta darbības joma, kas izriet 
no likuma “Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus un no Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 11. un 12. pantā noteiktajiem uzdevumiem un pienākumiem, un Cēsu 
novada sociālajam dienestam nav paredzēts uzdevums pārvaldīt un apsaimniekot valdījumā nodoto 
pašvaldības nekustamo īpašumu un nav paredzēti personāla un finanšu resursi šo uzdevumu 
veikšanai. 

Atbilstoši Cēsu novada centrālās administrācijas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada 
domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 11) 8.2.2. apakšpunktam viena no Cēsu novada centrālās 
administrācijas funkcijām ir nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un 
pārvaldīšanu, un saskaņā ar minētā nolikuma 11.6. apakšpunktu šim nolūkam Cēsu novada centrālās 
administrācijas sastāvā ir izveidota Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.  

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, lai  nodrošinātu atbilstošu un pēc iespējas efektīvāku 
pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu un pēc iespējas efektīvāku pašvaldības autonomas funkcijas sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšanā novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”                       
6. panta 1. punktu, 7. panta otro daļu, 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļās 7. 
punktu,  Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 10. panta otro daļu, 11. un 12. pantu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra 
lēmuma Nr. 637 “Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
aģentūra” darbības uzsākšanu” 5. punktu, 2009. gada 5. novembra lēmumu Nr. 336 “Par Cēsu 
novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests””, 2021. gada 1. jūlija lēmuma Nr. 12 “Par 
jaunizveidotā Cēsu novada apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldību policiju, 
dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu darbību” 6. punktu, Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra 
lēmuma Nr. 204 “Par Cēsu novada sociālā dienesta izveidošanu”1., 5.un 6. punktu un Cēsu novada 
domes 2021. gada 11. novembra lēmuma Nr.355 “Par reorganizācijas plāna Cēsu novada Sociālā 
dienesta darbības uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikuma un amata vienību saraksta 
apstiprināšanu” 2. punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu (prot. 
Nr. 8), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 

1. Ar 2021. gada 31. decembri izbeigt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  
valdījuma tiesību  uz  nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no 
zemes gabala  ar kadastra Nr. 42010060704,  11381 m2 platībā un piecām ēkām: ar kadastra 
apzīmējumiem : 42010060704001; 42010060704002; 42010060704003; 42010060704004 un 
42010060704007. 
2. Līdz ar reorganizāciju nodot Cēsu novada pašvaldībai šādas Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” amata vienības:  
2.1. “Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos” (1,0 amata vienība); 
2.2.  “apkopējs” (1,9 amata vienības). 



3. Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” līdz 2022. gada 10. janvārim, 
sastādot attiecīgu nodošanas pieņemšanas aktu, nodot Cēsu novada pašvaldībai šī lēmuma 2. 
punktā minētajās amata vienībās nodarbināto darbinieku personāllietas, ja darbinieki turpina 
darba tiesiskās attiecības Cēsu novada pašvaldībai.  
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas  Īpašuma apsaimniekošanas 
pārvaldei organizēt Īpašuma pārņemšanu, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam 
pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās 
inventarizācijas lietas, noslēgtie līgumi) kopijas, kā arī organizēt spēkā esošo līgumu pārjaunošanu. 
5.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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