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Par līguma slēgšanu ar SIA “Rehabilitācijas
centrs “Līgatne”” par veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Savukārt, minētā likuma
15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomajās funkcijas ietilpst arī
iedzīvotāju sociālās aprūpes nodrošināšana.
Šobrīd SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””, reģistrācijas Nr.40003273506 (turpmāk tekstā
– Sabiedrība) ir plaša profila ārstniecības, rehabilitācijas, sociālo, viesnīcu un tūrisma pakalpojumu
uzņēmums, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti. Sabiedrība pilda vairākas
autonomās pašvaldības funkcijas – nodrošina veselības aprūpes pieejamību un iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī nodrošina iedzīvotājiem sociālo aprūpi (veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos). Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un NACE klasifikatoru
galvenie tās darbības veidi ir cilvēku veselības aizsardzība (85.1), slimnīcu darbība (85.11), sociālā
aprūpe (85.3), fiziskās labsajūtas uzlabošana (93.04). Sabiedrības darbības joma un piešķirtās
tiesības sniegt pakalpojumus Cēsu novada pašvaldībai izriet no likuma “Par pašvaldībām”
16.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā noteiktās autonomās kompetences nodrošināt veselības un
sociālās aprūpes pieejamību, kā arī veicinātiedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā
visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā tās kontrolē.
Minētās Cēsu novada pašvaldības kompetences īstenošana Cēsu novada administratīvajā
teritorijā ir Sabiedrības pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šī
līguma slēgšanas brīdi sastāda aptuveni 72 % no Sabiedrības kopējā apgrozījuma.
Ņemot vērā minēto, kā arī lai Cēsu novadā nodrošinātu drošus un kvalitatīvus pakalpojumus
veselības un sociālajā aizsardzībā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6. un 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un
reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi” prasības, saskaņā ar
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.02.2022. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome,
ar 16 balsīm- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret
nav, atturas nav, nolemj:

1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””, reģistrācijas
Nr.40003273506, par veselības un sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu Cēsu
novada administratīvajā teritorijā uz 10 (desmit) gadiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram Kasparam Auziņam.
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