
 

PROJEKTS 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
23.02.2023.                            Nr.__ 
 

Par Cēsu novada domes 2023. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2022. gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada 

tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu 
 
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 2.punkta 

d)apakšpunktu un 44.panta pirmo daļu, Tūrisma likuma 8.pantu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro 
daļu, 17.panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2023. gada 
16.februāra atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2023.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.__ “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2022. gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Pašvaldības aģentūras 
“Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
           

 
Sagatavoja: pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktore M.Lasmane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

23.02.2023. lēmumam Nr.__ 
 

Apstiprināti 
ar Cēsu novada domes 

23.02.2023.lēmumu Nr.__ 
  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Cēsīs, Cēsu novadā 

2023. gada _.________                                                                                                     Nr.__    
  

Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” 

  
Izdoti saskaņā ar 

Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu 
 

Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 2022.gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 
“Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” (Publicēti 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 21.12.2022.) un izteikt to pielikumu jaunā redakcijā (skatīt pielikumu  
“Pašvaldības aģentūras  “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūrā” pakalpojumu cenrādis”).   



Pielikums    
Cēsu novada domes   

23.02.2023. saistošajiem noteikumi Nr._   
 

   
Pašvaldības aģentūras  “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūrā” pakalpojumu cenrādis 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar 
PVN 

(EUR) 
1. Cēsu drauga kartes pirmreizēja iegāde 1 karte uz 

kalendāro gadu  5.70 

2. Cēsu drauga kartes atkārtota iegāde 1 karte uz 
kalendāro gadu 4.30 

3. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 1 stundai 
latviešu valodā 20.00 

4. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 1.5 stundām 
latviešu valodā 30.00 

5. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 2 stundām 
latviešu valodā 40.00 

6. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 3 stundām 
latviešu valodā 60.00 

7. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 4 stundām 
latviešu valodā 80.00 

8. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 5 stundām 
latviešu valodā 100.00 

9. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 1 stundai 
svešvalodā 30.00 

10. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 1.5. stundām 
svešvalodā 45.00 

11. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 2 stundām 
svešvalodā 60.00 

12. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 3 stundām 
svešvalodā 90.00 

13. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 4 stundām 
svešvalodā 120.00 

14. Gida vadīta ekskursija pa Cēsu novada tūrisma objektiem Līdz 5 stundām 
svešvalodā 150.00 

15. Konsultāciju sniegšana/ ekskursiju organizēšana Līdz 1 stundai  12.00 
16. Orientēšanās spēle 1 orientēšanās 

spēle 7.00 

17. Izklaidējošs vai izglītojošs pasākums - katram konkrētam 
pasākumam  cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties 
uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma 
organizēšanā (t.i., honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un 
apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā 
personāla izmaksas, apsardze) atbilstoši pašvaldības 
aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” 
sniegto pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodikai * 

1 ieejas biļete 
pasākumā 

1,00-20,00 

18.  
Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem, bukletiem 
Aģentūras teritorijā vai Aģentūras organizētajos pasākumos 

Līdz 30 % 
no 

iepirkšanas 
cenas 



19. Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos 1cm2 lielam laukumam cena tiek 
aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks maksas pakalpojumi 
20. Ieejas maksa pieaugušajam ĀEAP kompleksā 1 ieejas biļete 5.00 
21. Ieejas maksa skolēniem, studentiem, pensionāriem ĀEAP 

kompleksā 
1 ieejas biļete 4.00 

22. Ieejas maksa ģimenei ĀEAP kompleksā 1 ieejas biļete 15.00 
23. Muzejpedagoģiskā programma  (ilgums 1 stunda) 1 grupas biļete 

latviešu valodā 
35.00 

24. Muzejpedagoģiskā programma  (ilgums 1 stunda) 1 grupas biļete 
svešvalodā 

45.00 

25. ĀEAP teritorijas noma 1 stunda 18.00 
26. Telpu noma 1 stunda 17.00 
27. Programma “Izgaismo sevi! Senvēsture un lukturi” 1 ieejas biļete 13.00 
28. Piknika vieta ar ugunskuru 2 stundas 10.00 
29. Kāzu pietura jaunlaulātajam pārim 1 stunda 40.00 
30. Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka ceļvedis “Āraiši 

senlaikos” 
1 gab. 2.00 

31. Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka ceļvedis “Āraiši in 
Ancient times” 

1 gab. 2.00 

32. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka audiogids 1 gab. 3.00 
Lielstraupes pils 
33. Ieejas biļete pieaugušajiem 1 ieejas biļete 4.00 
34. Ieejas biļete skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 ieejas biļete 2.00 
35. Ieejas biļete ģimenei (2 pieaugušie + bērni līdz 18 gadu 

vecumam) 
1 ieejas biļete 9.00 

Līgatnes tūrisma informācijas centra pakalpojumi 
36. “Latvijas skolas soma” izzinoša programma  

“Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais 
mantojums” skolniekiem bez orientēšanās 
spēles 

1 grupas biļete 

66.00 

37. “Latvijas skolas soma” izzinoša programma 
“Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais 
mantojums” skolniekiem ar orientēšanās spēli 

1 grupas biļete 
73.00 

38. Gida vadīta ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 
pieaugušajiem (ilgums līdz 1.5. stundām) 

1 grupas 
biļete 164.00 

39. Gida vadīta ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku skolēniem, 
studentiem, pensionāriem (ilgums līdz 1.5. stundām) 

1 grupas 
biļete 105.00 

40. Gida vadīta ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 
pieaugušajiem (ilgums līdz 1.5. stundām) 

1 grupas 
biļete 
svešvalodā 

180.00 

41. Gida vadīta ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku skolēniem, 
studen-tiem, pensionāriem (ilgums līdz 1.5. stundām)  

1 grupas 
biļete 
svešvalodā 

122.00  

42. Strādnieku dzīvokļa apskate pieaugušajiem 1 ieejas biļete 3.50 
43. Strādnieku dzīvokļa apskate skolēniem, studentiem 

pensionāriem 
1 ieejas biļete  2.50 

 
* Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” sniegto pakalpojumu izmaksu 
aprēķināšanas metodikā tiek izmantota šāda formula: 

Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur 
 

Imp – vienas vienības izcenojums konkrētam maksas pakalpojuma veidam; 



Tizm – tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrēto maksas pakalpojuma sniegšanu. Šīs 
izmaksas parasti ietver izlietoto materiālu iegādes izmaksas, darba algas un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas; 
Nizm – netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas pakalpojuma 
sniegšanu, piemēram, pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un 
apgaismošanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un apdrošināšanas 
maksājumi, vispārējas nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu 
netieši saistīti izdevumi; 
Vsk – plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā. 
 

Maksas pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas nosaka, pamatojoties uz maksas pakalpojuma veida un 
tā sniegšanas procesa specifiku. Maksas pakalpojuma vienas vienības cena nedrīkst būt mazāka par vienas 
vienības tiešajām izmaksām, kas nepieciešamas konkrēta pakalpojuma sniegšanai (pakalpojuma 
pašizmaksa).  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 Cēsu novada domes  23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr._  “Grozījumi Cēsu novada domes 

2022.gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma 
attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”” 

 
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas  

Norādāmā informācija  

1. Mērķis un 
nepieciešamības 
pamatojums   

Saistošie noteikumi ir sagatavoti, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2. panta 
otro daļu. 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības uzdevumu 
īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības 
domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kartību, likmes un 
atvieglojumus. 
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu, pašvaldības aģentūras 
sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. 

2. Fiskālā ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālā ietekme uz ieņēmumu vai izdevumu daļu nav 
paredzēta. 

3. Sociālā ietekme, 
ietekme uz vidi, 
iedzīvotāju veselību, 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā, kā 
arī plānotā regulējuma 
ietekme uz konkurenci 

Piedāvātie pakalpojumi papildina jau esošos ar tūrismu saistītos pakalpojumu 
piedāvājumus apmeklētājiem Cēsu novada teritorijā, palielinot apmeklētāju kopējo 
uzturēšanās laiku Cēsu novadā, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Saistošie noteikumi 
neparedz ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību un ietekmi uz konkurenci 

4. Ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām un to 
izmaksām 

Nav 

5. Ietekme uz pašvaldības 
funkcijām un 
cilvēkresursiem 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pašvaldībai īstenojot Pašvaldību likuma 4.panta pirmās 
daļas 4.punktā noteikto no autonomās funkcijas izrietošo uzdevumu - gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par 
pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu 
izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību un Tūrisma likuma 18.pantā noteikto 
kompetenci. 
Saistošie noteikumi neprasa papildus cilvēkresursu iesaisti pakalpojumu 
nodrošināšanā. Lai sniegtu pakalpojumu, uzdevumus pildīs esošie darbinieki, kuriem 
šīs funkcijas ir noteiktas amata aprakstā. 

6. Informācija par izpildes 
nodrošināšanu 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma 
attīstības aģentūra”  
 

7. Prasību un izmaksu 
samērīgums pret 
ieguvumiem, ko sniedz 
mērķa sasniegšana 

Izraudzītie līdzekļi ir piemēroti Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punkta un 
Tūrisma likuma 18.panta funkciju un kompetences realizācijas sasniegšanai. Alternatīvi 
līdzekļi minētā leģitīmā mērķa sasniegšanai nav konstatēti un līdz ar ko pašvaldības 
rīcība ir atbilstoša un leģitīma.     

8. Izstrādes gaitā veiktās 
konsultācijas ar 
privātpersonām un 
institūcijām 

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tika veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46.panta 
trešajā daļā noteiktajam - informācija tika ievietota pašvaldības tīmekļvietnē 
www.cesis.lv ar iespēju sniegt ikvienam interesentam savus priekšlikumus un 
komentārus. Viedokļa izteikšanas termiņš tika  noteikts divas nedēļas no publicēšanas 
dienas. Divu nedēļu termiņā priekšlikumi un komentāri nav saņemti.    



 
 


