CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; dome@cesis.lv
www.cesis.lv

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 10.10.2013.
lēmumu Nr. 417 (prot. Nr.18)
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 21.11.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.41
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 07.08.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.9
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 30.12.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.24
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 31.03.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.10
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 21.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.13
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 15.02.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 13.02.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
10.10.2013.

Nr. 25
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūra likuma 17.panta
otro un ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
(turpmāk- Dienests) sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi (pielikumā).
2. Šajos saistošajos noteikumos paredzētie maksas pakalpojumi (izņemot sēžu zāles un citu telpu
iznomāšanu, naktspatversmes pakalpojumus, sabiedriskās pirts, autotransporta, dokumentu
nosūtīšanas pa faksu pakalpojumus) tiek sniegti Cēsu novada administratīvajā teritorijā dzīves
vietu deklarējušām personām.
(grozījumi izdarīti ar 31.03.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.10)
3. No samaksas par specializētā autotransporta pakalpojumu ir atbrīvojamas šādas personas:
3.1. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem un/
vai funkcionāliem traucējumiem, kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu,
nogādāšanai no mājām uz skolu un mājās no skolas Cēsu novada robežās;
3.2. nestrādājošas personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar
sabiedrisko transportu, bet nepārsniedzot 106,00 euro viena gada laikā;
3.3. Invalīdu habilitācijas – dienas centra klienti centra pakalpojuma ietvaros, ja netiek
nodrošināts asistenta pakalpojums nokļūšanai uz centru un atpakaļ no centra uz
dzīvesvietu.
(grozījumi izdarīti ar 31.03.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.10)
4. punkts svītrots ar 30.12.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.24.
5. punkts svītrots ar 30.12.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.24.
6. No samaksas par aprūpes mājās pakalpojumiem ir atbrīvojamas vienatnē dzīvojošas trūcīgas
personas.
7. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Dienests var izmantot atbilstoši
Dienesta apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī
citu ar Dienesta darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
8.

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

9.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 30.09.2010.
saistošie noteikumi Nr.41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi”.
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Cēsu novada domes
10.10.2013.saistošo noteikumu Nr. 25
Pielikums

grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 21.11.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.41
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 07.08.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.9
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 30.12.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.24
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 31.03.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.10
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 21.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.13
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 15.02.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 13.02.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids
punkts svītrots ar 30.12.2014.saistošajiem
1.
noteikumiem Nr.24
2. punkts svītrots ar 21.04.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.13
Aprūpes mājās pakalpojums
3. (grozījumi izdarīti ar 15.02.2018. saistošajiem
noteikumiem Nr.5)
3.1. ar daļēju klienta maksājumu
ar pilnīgu klienta maksājumu
3.2. (grozījumi izdarīti ar 13.02.2020. saistošajiem

Mērvienība

Cena EUR

mēnesis

7,50

stunda

6,90

mēnesis

bezmaksas

noteikumiem Nr.6)

4.

Drošības pogas iznomāšana aprūpes mājās
klientiem*

Elektroniskās medikamentu dalīšanas kastītes
iznomāšana*
punkts svītrots ar 15.02.2018. saistošajiem
6.
noteikumiem Nr.5
Invalīdu habilitācijas- dienas centra
7.
pakalpojums
Dienas centrs bērniem „Saules taka”
8.
pakalpojums
9. Telpu iznomāšana
Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, iznomāšana
pasākumiem (izcenojumā ietvertas zāles (35
9.1. vietas), kāpņu telpas, vestibila, sanitāro mezglu
izmantošanas, elektroenerģijas un siltumenerģijas
izmaksas)
9.1.1. darba dienās un darba laikā
5.

9.1.2. darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās
Darba kabineta iznomāšana privāti praktizējošam
9.2.
speciālistam (psihologs, logopēds, u.c.)
Telpu virs 18 m2 Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
9.3.
iznomāšana pasākumiem
Iznomātāja informācijas tehnoloģiju aprīkojuma
9.4. izmantošana iznomātajās telpās (papildus nomas
maksai)
Telpu iznomāšana sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes
9.5.
funkciju nodrošināšanai (pakalpojuma cenā nav
ietvertas nomas telpu uzkopšanas izmaksas)
Telpu iznomāšana sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes
9.5.1
funkciju nodrošināšanai (pakalpojuma cenā ir
ietvertas nomas telpu uzkopšanas izmaksas)
9.6.

10.

11.
12.

Telpu (kabinetu, garāžu, u.c.) iznomāšana citiem
mērķiem
Specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi
personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar
pārvietoties ar sabiedrisko transportu (pakalpojums
ietver personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa
transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli,
izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus
stāvoklī; pakalpojums tiek sniegts darba dienās un
darba laikā)
(grozījumi izdarīti ar 31.03.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.10)
Vieglā autotransporta pakalpojumi
(pakalpojumi tiek sniegti darba dienās darba
laikā)
Dokumentu nosūtīšana pa faksu

12.1. Latvijas teritorijā

mēnesis

bezmaksas

1 apmeklējums

bezmaksas

1 apmeklējums

bezmaksas

stunda

7,00

stunda

10,00

stunda

2,80

stunda

5,00

reize

10,00

m2 mēnesī

1,42

m2 mēnesī

2,00

Saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību

stunda +
km

6,30+
0,17

stunda +
km

6,30+
0,15

A4 1 lapa

0,25

12.2. uz Eiropas valstīm
12.3. uz ASV, Āzijas, Āfrikas valstīm, Austrāliju

A4 1 lapa
A4 1 lapa

0,50
0,75

*- saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem par Cēsu novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
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Pielikums
Cēsu novada domes
10.10.2013. lēmumam Nr.417
(prot. Nr.18, 33.p.)

Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.25
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi” paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā

Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 projekts „Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” izstrādāts,
pamatojoties Publisko aģentūru likuma 17.panta otro daļu, kurā noteikts, ka
pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas
pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, savukārt
17.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos
pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, ar mērķi aktualizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” sniegto pakalpojumu sarakstu un to cenrādi.

Šajos saistošajos noteikumos aktualizēts Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” sniegto pakalpojumu saraksts, kurš
salīdzinājumā ar 2010.gadu, kad tika apstiprināti Cēsu novada domes
saistošie noteikumi Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi”, ir mainījies, jo ieviesti jauni pakalpojumu
veidi: drošības pogas iznomāšana aprūpes mājās klientiem, elektroniskās
medikamentu dalīšanas kastītes (dispensera) iznomāšana; Invalīdu
habilitācijas- dienas centra pakalpojums. Savukārt daļa pakalpojumu vairs
netiek sniegti, t.i., slimnieku kopšanas inventāra- pretizgulējumu matračaizīrēšana, veļas mazgāšanas pakalpojumi, dokumentu kopēšana un izdruka,
mākslas terapeita pakalpojumi, medicīniskie pakalpojumi.
Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” sniegtos maksas pakalpojumus, to izcenojumus, samaksas kārtību
un līdzekļu izlietošanu.
Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus.

ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar Saistošo noteikumu
projektu

Nav

Nav

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts,
Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
(Bērzaines iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests”.
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