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Lēmums Nr. 85 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ finanšu un nefinanšu mērķiem

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmo daļu un Cēsu
novada domes 2015. gada 19. novembra noteikumu Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ 4.2. un 4.3. apakšpunktu, saskaņā
ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Noteikt SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ šādus 2016. gada finanšu un nefinanšu mērķus:
 
Finanšu mērķi

Rādītāji Plānotais pārskata
gadā

Fakts pārskata
gadā Novirze no plānotā

Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi 193 392   
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi 54 000   
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi 86 485   
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu
sniegšanas 38 452   

Finanšu rādītāji
Neto apgrozījums, EUR 819 727   
Peļņa, EUR 876   
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem
(EBIT), EUR 876   

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem
(EBITDA), EUR

 9 214   

Bilances kopsumma, EUR 113 731   
Pašu kapitāls, EUR 20 298   
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 4.32 %   
Aktīvu atdeve (ROA), % 0.77 %   
Kopējais likviditātes rādītājs 0.85   
Saistības pret pašu kapitālu, % 4.36   
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR 2 013   
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo
ieguldījumu plāna izpilde, % 26 000   

Sadalītās dividendes, EUR  -
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja
veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

7 991

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR 21 019
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Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši
saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi)
sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR

179 020 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
projektam “Daudzpusīgas profesionālās mākslas
pieejamības nodrošināšana SIA “Vidzeme koncertzāle”
2016.gadā)
195 829 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu
nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu
un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un
pasākumiem);
6 340 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu
un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem);
7 776 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma
centrs” maksa par biroja telpu nomu un komunāliem
maksājumiem)
10 150 (pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un
tūrisma centrs” maksa par telpu nomu un tehnisko
nodrošinājumu pasākumiem)
89 700 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa
par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un
komunāliem maksājumiem)
1 900 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas” maksa
par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)

Citi finanšu rādītāji  -
Nefinanšu mērķi

Rādītāji Plānotais pārskata
gadā

Fakts pārskata
gadā Novirze no plānotā

Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto
pasākumu apmeklētāju skaits 50 000   

Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto
pasākumu skaits:
·         simfoniskās un kora mūzikas koncerti;
·         teātra, laikmetīgās dejas un multimediālie
uzvedumi;
·         kamermūzikas koncerti;
·         festivāli;
·         izstādes;
·         kino seansi

 
 
8
14
 
21
2
7
650

  

Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības
projektu skaits 5   

Nefinanšu mērķis Nr. 4 – Koncertu tiešraides
translēšana internetā:
·         Translēto pasākumu skaits
·         Tiešraides skatītāju skaits

 
 
12
1500

  

 
 
 
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
 

Lēmums Nr. 86 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādē

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Vispārējās izglītības likuma
20.panta 1.daļu, 31.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām»;
Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 „Par “Kārtības, kādā Cēsu  novada pašvaldības iestādes un aģentūras



6. no 36

plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un
apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.03.2016.atzinumam (prot.Nr.4) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 24.03.2016.atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes:
1.1. 29.12.20109. lēmumu Nr.613 “Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu“ ;
1.2. 10.02.2011. lēmumu Nr.76 “ Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu
noteikšanu”.
2.      Apstiprināt nomas maksu par vienu stundu:
2.1. svētku zālei – 1.19 EUR (t.sk. PVN);
2.2. sporta zālei – 0.89 EUR (t.sk. PVN);
2.3. skolotāju istabai - 0.38 EUR (t.sk. PVN);
2.4. baseina apmeklējumu vienam  pieaugušajam – 2.00 EUR (t.sk. PVN);
2.5. baseina apmeklējumu vienam bērnam - 2.00 EUR (t.sk. PVN).
3.      Noteikt, ka baseinu bez maksas izmanto Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamie, kas
apgūst pirmsskolas izglītības programmu un izglītojamie, kas apgūst speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem
ar vairākiem attīstības traucējumiem.
4.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība apmaksā baseina uzturēšanas faktiskos izdevumus 3.punktā minētajiem
izglītojamiem un  starpību starp baseina uzturēšanas faktiskajiem izdevumiem un 2.4.,  2.5. apakšpunktā   noteikto
maksu par baseina apmeklējumu.
5.      Lēmums stājas spēkā ar 1.04.2016.
6.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai L. Kazakai.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam.
 
 

Lēmums Nr. 87 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu
Nr.8 „ Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada
teritorijā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, uz Cēsu novada
pašvaldības Izglītības stratēģiju (apstiprināta ar Cēsu novada domes 29.10.2015., lēmums Nr.251), saskaņā ar Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.03.2016. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
24.03.2016. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, (deputāts M.Malcenieks nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
Apstiprināt  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr. 8 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
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2016.gada
31.martā                                                                       
                 Nr.8
 
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura
darbojas Cēsu novada teritorijā
 
Izdoti saskaņā ar
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
I. Vispārīgie jautājumi
1.      Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu (turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai
izglītības iestādei, par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē, kura darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.      Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā
pirmsskolas izglītības programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē.
II. Pašvaldības atbalsta apmērs un piešķiršanas nosacījumi
3.      Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē, kura darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – privātā izglītības iestāde) .
4.      Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir 181.11 euro par vienu bērnu mēnesī, saskaņā ar pašvaldības
atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas  izglītības
iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).
5.      Ja pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā pašvaldības
atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā
izglītības iestādē.
6.      Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi:
6.1.   privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ;
6.2.   privātā izglītības iestāde darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.3.   privātā izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās ne mazāk kā 12 stundas
dienā;
6.4.              privātā izglītības iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu;
6.5.              privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pašvaldības atbalsta piešķiršanu
attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē (turpmāk – līgums) un iesniegta
izmaksu tāme;
6.6.   privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;
6.7.   privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
6.8.   bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
6.9.   bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.10.                    bērna likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par
pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu.
7.      Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina bērna likumiskā pārstāvja maksu par
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības atbalsta apmēram.
8.      Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.
9.      Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto
izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par
attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi
gadījumi, par kuriem bērna likumiskie pārstāvji privāto izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes,
kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.
III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
10.  Pašvaldības atbalsta saņemšanai bērna likumiskais pārstāvis pašvaldībā iesniedz iesniegumu (2.pielikums).
11.  Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt pašvaldības atbalstu pieņem pašvaldības administrācijas vadītājs, izdodot
rīkojumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk ne ātrāk kā rīkojuma izdošanas dienā.
12.  Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot
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līgumu ar pašvaldību, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas
plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai
plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.
13.  Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu pašvaldības atbalsta
saņemšanai (3.pielikums) un rēķinu pašvaldības atbalsta saņemšanai pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai
nosūta to pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi iac@dome.cesis.lv atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
14.  Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šajos noteikumos
noteiktajām pašvaldības atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu nodaļā.
15.  Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē un pieprasīt informāciju par audzēkņu apmeklējuma
uzskaiti.
16.  Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc
rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.
17.  Pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu, ja:
17.1.                    bērna vai vismaz viena tā likumīgā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
17.2.                     privātā izglītības iestāde beigusi darboties pašvaldības administratīvajā
teritorijā;       
17.3.                    bērns ir atskaitīts no privātās izglītības iestādes;
17.4.                    pašvaldība konstatē, ka piešķirtais pašvaldības atbalsts netiek izmantots atbilstoši
noteikumiem;
17.5.                    tiek konstatēti būtiski pārkāpumi privātās izglītības iestādes darbā;
17.6.                     privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību vai tiek likvidēta;
17.7.                    bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības iestādē.
18.  Ja pašvaldības atbalsta pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu, privātā izglītības
iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita
pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.
 
   
1.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
 
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK
kods

Izmaksas uz
1 audzēkni
mēnesī
(euro)

1. Atalgojums 1.1.
Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu,
kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts
budžeta)

1100
109,24

2. Darba devēja
VSAOI 2.1.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas (izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras
piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

30,58

3. Komandējumi un
darba braucieni 3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas
finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100

0,05
4. Pakalpojumu
samaksa   2200 22,51

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210
0,67

mailto:iac@dome.cesis.lv
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 4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220
16,83

 4.3.
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi

2230

0,41

 
4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)

2240
4,46

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0,13

 
4.6. Īres un nomas maksa 2260

0,01

5. Krājumi,
materiāli,
energoresursi,
preces, biroja
preces un
inventārs, kurus
neuzskaita
pamatkapitāla
veidošanā

 

 

2300 18,73

 
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības

nodrošināšanai 2310
1,44

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1,34

 
5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana

2340
0,09

 
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas

materiāli
2350

14,23

 

5.5.
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšanas izdevumi
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360

0,43

 
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts

budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
2370

1,20

6. Izdevumi
periodikas iegādi 6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400

 

Kopā (bez pamatlīdzekļu nolietojuma) 181,11
 
   
2.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
 
Cēsu novada pašvaldībai
 
Iesniedzēja vārds, uzvārds_
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Personas kods
 
Deklarētās dzīves vietas adrese _
 
Faktiskā adrese_
 
Tālrunis, e-pasta adrese
 
IESNIEGUMS.
 
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei

(nosaukums)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
_
(bērna vārds, uzvārds, personas kods)
 
Pielikumā pievienoju līguma par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju privātajā izglītības iestādē uz lapām.
 
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
 
Piekrītu, ka Cēsu novada pašvaldība katru mēnesi pārbauda šajā iesniegumā norādīto informāciju un elektroniski
apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
 
Esmu informēts/a , ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Cēsu novada pašvaldībai ir
tiesības vērsties pret mani civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.
 
.gada _.                       
                                                       paraksts, paraksta atšifrējums
Saskaņots
ar privāto izglītības iestādes
        _.gada .
(atbildīgās amatpersonas uzvārds,
paraksts)
 
     

      

 3. pielikums
 
 saistošajiem noteikumiem Nr.8
 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai  
  par laika posmu no 20.gada _ līdz 20.gada   
          
Privātās izglītības iestādes nosaukums _  
Juridiskā adrese  _  
Reģistrācijas numurs  _  
Banka   _  
Kods   _  
Konts   _  
N.p.k. Bērns Apmeklējums   
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 vārds uzvārds personas kods

dienu
skaits,
kad
apmeklēta
izglītības
iestāde

dienu
skaits,  kad
izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
attaisnojošu
iemeslu dēļ
(ārsta zīme)

dienu
skaits,  kad
izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
attaisnojošu
iemeslu dēļ
(vecāku
zīme)

dienu
skaits,  kad
izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
bez
attaisnojoša
iemesla

Dienu skaits
par kurām
izmaksājams
pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
izmaksātais
finansējums
attiecīgajā
mēnesī
(euro)

          
          
          
          
          
KOPĀ  
          
Datums _        
          
Sagatavotājs:       

 
                         (amats, vārds, uzvārds,
paraksts)        

          
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:      
                           (amats, vārds, uzvārds, paraksts)      

  Pielikums
 
Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8
„Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

1.    Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) nodrošina pirmsskolas izglītības programmas
izmaksu segšanu (turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai
izglītības iestādei,  kura darbojas Cēsu novada teritorijā, par
bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā,
apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē, kura darbojas Cēsu novada teritorijā.
Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība bērnam,
kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas
izglītības programmā  un bērns apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātā izglītības iestādē.
 Noteikumi noteic pašvaldības atbalsta apmēru, paredz
nosacījumus pašvaldības atbalsta piešķiršanai un atbalsta
izmaksas kārtību, nosakot:
-          amatpersonas, kuras pieņem lēmumu piešķirt, atteikt vai
pārtraukt pašvaldības atbalstu;
-          pieprasījuma pašvaldības atbalsta saņemšanai
iesniegšanas kārtību un dokumentu pārbaudes kārtību;
-          norēķinu ar privāto izglītības iestādi veikšanas kārtību;
-          nosacījumus, kad pašvaldība pārtrauc pašvaldības
atbalsta izmaksas kārtību.
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2.    Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Noteikumi izstrādāti atbilstoši likuma ,,Par pašvaldībām”
43.panta trešajai daļai, īstenojot brīvprātīgo iniciatīvu – sedzot
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei  arī gadījumos, kas neatbilst Izglītības likuma 17.panta
2.1daļai.
Bērnu vecāki pamatojoties uz Izglītības likuma 57. panta 1.daļa,
kurš nosaka, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties pirmsskolas 
izglītības iestādi, ņemot vērā bērna intereses,  izvēlas privāto
pirmsskolas izglītības iestādi, neskatoties uz to, ka pašvaldība
var nodrošināt vietu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības
iestādē. Pieņemot šos noteikumus pašvaldība nodrošinās
vienlīdzīgu attieksmi pret viesim Cēsu novadā deklarētiem
iedzīvotājiem  
 

3.    Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
 

Cēsu novada teritorijā šobrīd darbojas viena privātā izglītības
iestāde - Cēsu Jaunā sākumskola. Cēsu Jaunās sākumskolas
kapacitāte ļauj uzņemt  pirmsskolas izglītības programmā 40
bērnus.  Piemērojot noteikumus, papildus 18 bērnu vecāki varēs
izvēlēties bērnu izglītošanai privāto izglītības iestādi -  iespējamā
papildu ietekme uz pašvaldības budžetu 2016.gadā   - 26079.84
euro  (181.11 euro  x 8 mēneši   x 18 bērni).
 

4.    Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Cēsu Jaunā sākumskolā  2015.gadā izveidotas 15 darba vietas,
2016.gadā plānots izveidot 5 darba vietas un 2017.gadā plānots
izveidot vēl 4 darba vietas.

5.    Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un
administratīvajām procedūrām.

6.    Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

 

Lēmums Nr. 88 Par projektu “Ilgtspējīga zivsaimniecības apsaimniekošanas
plāna un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mazuma ezeram”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta  trešo daļu  un 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, LR Ministru
kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, pamatojoties uz Civillikuma  1. pielikuma “Publisko ezeru un upju saraksts”, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 
1.      Iesniegt projekta iesniegumu “Ilgtspējīga zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna un zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mazuma ezeram” Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai pasākumā “Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot
tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas
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Savienības fondu finansējuma” par kopējo summu  2800 EUR. 
 
2.      Projekta apstiprināšanas gadījumā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2016. gada budžetā
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 5 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas (PVN
21%).
 
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļai.
 
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 89 Par Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra saistošo
noteikumu Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai’’’’ precizēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.03.2016 saņemto vēstuli Nr.
18-6/2101 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 14.03.2016. Nr. 1-33/1057), kur VARAM pēc Cēsu novada domes 18.02.2016
saistošo noteikumu Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai’’ (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par
tiem iebildumus un lūgusi Saistošos noteikumus precizēt.
VARAM, norādījusi, ka svītrojams Saistošo noteikumu 2.punkts, jo saistošo noteikumu mērķis iekļaujams saistošo
noteikumu paskaidrojuma rakstā; svītrojamas 13.punktā noteiktās prasības pilnvarotajai personai un šo saistošo
noteikumu 33.3.apakšpunkts, jo saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 39.panta pirmo daļu pilnvarojums vest lietu dod
pārstāvim tiesības pārstāvamā vārdā izpildīt visas procesuālās darbības, izņemot darbības, kuru izpildīšanai likums prasa
īpašu pilnvarojumu; svītrojams 17.punkts, jo saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta
otrās daļas 5.punktu pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem,
piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai; svītrojami 19., 20., 21. un 22.punkti, jo
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” nosaka
dokumenta oriģināla izstrādāšanas un noformēšanas prasības; svītrojami 27.2., 27.3. un 27.4.apakšpunkti, jo nav pamatoti
noteikt mazāku pašvaldības līdzfinansējuma apmēru dzīvojamām mājām, kurās nav veikti energoefektivitātes pasākumi
un būves elementu atjaunošana vai nomaiņa; pārskatīt saistošo noteikumu Nr.4 41.punktu, jo saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70.panta otro daļu administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam.
Saistošo noteikumu 27.2., 27.3. un 27.4. apakšpunkti nosaka to projektu iesniedzēju loku, kuriem līdzfinansējuma apjoms
tiek palielināts par 10%. Punkti nosaka, ka līdzfinansējums tiek palielināts tām daudzdzīvokļu mājām, kurās jau ir veikti
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar dažādu finanšu avotu atbalstu vai šobrīd norisinās būvdarbi, kuru ietvaros
daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte tiks uzlabota. 
Vairākus gadus Cēsu novada pašvaldība veic virkni pasākumu, lai aktivizētu iedzīvotājus un mājokļu siltināšana notiktu
plašāk, samazinot iedzīvotāju izdevumus par apkuri un palīdzot uzturēt kārtībā arī dzīvojamo fondu.
2016.gada 19.janvārī Cēsu novada pašvaldība parakstīja Pilsētu mēru paktu, ar kuru apņēmās sasniegt CO2 emisiju
samazinājumu par 20% līdz 2020.gadam.  Pilsētu mēru pakta parakstītāji ir vienojušies par kopīgu vīziju: paātrināt savās
teritorijās dekarbonizācijas pasākumus, stiprinot savas spējas pielāgoties nenovēršamo klimatisko pārmaiņu ietekmei, kā
arī nodrošinot saviem pilsoņiem drošu un ilgtspējīgu enerģijas pieejamību par samērīgām cenām.  Lai sasniegtu Pilsētu
mēru paktā uzņemtās saistības, pašvaldība vēlas piemērot līdzfinansējuma palielinājumu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri
jau ir veikuši vai veic savu māju siltināšanu un mudinātu pārējos iedzīvotājus veikt energoefektivitātes pasākumus. 
Ievērojot iepriekš minēto, Saistošo noteikumu 27.2., 27.3. un 27.4. apakšpunkti nav svītrojami, un ir papildināmi ar
apakšpunktu 27.5., kas nosaka, ka līdzfinansējuma apjoms tāpat ir palielināms tām daudzdzīvokļu mājām, kurās jau ir
sasniegts 2013.gada 9.jūlijā Ministru kabineta noteikumos Nr.383  “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” noteiktais ēku
energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis daudzdzīvokļu mājām, t.i. energoefektivitātes rādītājs apkurei
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nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā. Papildinājums ar šādu punktu ļauj izvairīties no situācijas, ka līdzfinansējuma
palielinājuma atbalsts tiek sniegts tikai pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām, nevis tādām daudzdzīvokļu mājām, kurās
ir augsta energoefektivitāte un energoefektivitātes pasākumus nav nepieciešams veikt. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Precizēt Cēsu novada domes 18.02.2016. saistošajos noteikumus Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai’’:

Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 14.marta atzinumam Nr. 18-6/21011.
(reģ. Cēsu novada pašvaldībā 14.03.2016. Nr. 1-33/1057) par Cēsu novada domes 18.02.2016 saistošiem
noteikumiem Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai’’ daļā par saistošo noteikumu 27.2.,
27.3. 27.4. apakšpunktu redakcijas izmaiņām.
svītrot 2.punktu;2.
13.punktu un 33.3.apakšpunktu;3.
svītrot 17.punktu;4.
svītrot saistošo noteikumu, 19. 20., 21. un 22.punkta otro teikumu.5.
Izteikt 41.punktu šādā redakcijā: “Komisijas lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu,6.
paziņo Projekta iesniedzējam atbilstoši Paziņošanas likumam.”
Papildināt saistošos noteikumus Nr.4. ar apakšpunktu 27.5. izsakot to šādā redakcijā: ”27.5. Projekta iesniedzēja7.
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kurā jau ir sasniegts ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis, jeb
energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā. Projekta iesniedzējs pievieno
attiecīgu dokumentu (piemēram, Ēkas energoefektivitātes sertifikāts), kas projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijai ļauj pārliecināties par energoefektivitātes rādītāja līmeni apkurei.”

 
 

Lēmums Nr. 90 Par grozījumiem 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.174
„Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu un likuma "Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 52.pantu, Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtības (apstiprināta ar Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr. 136) 1.6.punktu,  saskaņā ar Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 24.03.2016. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Papildināt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmuma Nr. 174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu
automašīnām” 1.punktu ar 1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.24. Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas lauku attīstības speciālistam – vidēji mēnesī 30 litri, gada laikā
nepārsniedzot 360 litri”.
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
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Lēmums Nr. 91 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Sociālo lietu komitejas 17.03.2016. atzinumam (protokols Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
24.03.2016. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” saskaņā ar pielikumu.
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
31.martā                                                                       
                                               Nr.9
 
Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
 
I. Vispārīgie jautājumi
1.       Šie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināmo sociālo pakalpojumu (turpmāk –
Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2.      Cēsu novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu piešķiršana, sniegšana un organizēšana ir uzdota Cēsu novada
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests).
3.      Dienests sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.
 4.     Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Cēsu novadā, kā arī
citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.
5.      Dienesta sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas Cēsu novada domes saistošajos noteikumos.
6.      Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.
II. Sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība
7.      Dienests sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:
         7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi:
            7.1.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā:
7.1.1.1. aprūpe mājās;
7.1.1.2. pakalpojums “Drošības poga”;
7.1.1.3. sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē;
7.1.2. sociālā aprūpe institūcijā - īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām;
7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
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7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:
7.3.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas;       
7.3.2. dienas centru pakalpojumi:
7.3.2.1. Invalīdu habilitācijas - dienas centra pakalpojumi;
7.3.3.2. Dienas centra bērniem un jauniešiem “Saules taka” pakalpojumi;
7.4. sociālais darbs novada pašvaldības Dienestā;
7.5. psihologa pakalpojumi pašvaldības Dienestā.
8. Pieprasot šajos saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis
Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības kārtība” 3. punktā noteiktajam.
9.   Dienests pēc personas iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas apseko personu viņas dzīves vietā, novērtē
personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu.
III. Aprūpes mājās pakalpojums
10. Aprūpes mājās pakalpojums (turpmāk tekstā - Aprūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai
citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.
11. Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts četros līmeņos:
11.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un
nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas
par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu
mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā;
11.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un
nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas
par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu
mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu;
palīdzība vannošanā;
11.3. III līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas nomaiņa
un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana;
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana;
logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz
slimnīcu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana;
palīdzība ēdiena gatavošanā; trauku mazgāšana;
11.4. IV līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; dzīvokļa uzkopšana; gultas veļas nomaiņa
un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana;
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana;
logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz
slimnīcu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana;
aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana (kāju un roku nagu apkopšana, matu mazgāšana, skūšanās).
12. Šo noteikumu 11.  punktā noteiktā Aprūpe personai tiek sniegta tikai darba dienās darba laikā:
12.1. I līmenī - ne vairāk kā 4 stundas nedēļā;
12.2. II līmenī - ne vairāk kā 6 stundas nedēļā;
12.3. III līmenī – ne vairāk kā 8 stundas nedēļā;
12.4. IV līmenī – ne vairāk kā 12 stundas nedēļā, un ne ilgāk kā 3 mēnešus;
12.5. bērniem ar invaliditāti līdz 3 stundām nedēļā.
13. Aprūpe var tikt finansēta:
13.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;
 13.2. no Dienesta līdzekļiem, bet ar personas līdzmaksājumu, kurš noteikts Cēsu novada domes saistošajos noteikumos;
13.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku līdzekļiem.
14. Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē:
14.1.trūcīgai vienatnē dzīvojošai personai, izņemot personas, uz kurām attiecas šo noteikumu 16.2. un/vai 16.3.
apakšpunkts;
14.2. bērniem ar invaliditāti.
15. Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar personas līdzmaksājumu, kurš noteikts Cēsu novada domes saistošajos
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noteikumos, izņemot personas, uz kurām attiecas šo noteikumu 16.2. un /vai 16.3.apakšpunkts, piešķir:
15.1. personai vai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu, kuras/ -u ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un kurai/-ām nav likumīgo apgādnieku;
                                      15.2. vienatnē dzīvojošai personai vai personai, kura dzīvo
ģimenē, kurā nav darbspējīgu personu, un to ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēru un tās/to likumīgo apgādnieku ienākumi nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru pirmajai personai un vienu valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru katram
nākamajam ģimenes loceklim.
16. Aprūpi ar pilnu Klienta vai tā apgādnieka finansējumu piešķir, ja:
16.1. Dienestā ir saņemts iesniegums par maksas aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu;
16.2. persona saņem normatīvajos aktos noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
16.3. persona ir noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas atsavinājuma līgumu, t.sk., pirkuma, dāvinājuma vai
uztura līgumu ar trešo personu. Šādā gadījumā aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts ar pašas personas vai tās
personas, kurai par labu ir notikusi mantas atsavināšana, līdzekļiem.
17. Dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un citu samaksas kārtību, ja personai ir
radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma
saņemšanas kritērijiem.
18. Ja Klients gada laikā vairāk kā divas reizes pieprasījis mainīt aprūpētāju vai arī vairāk kā divi Dienesta aprūpētāji ir
atteikušies sniegt Aprūpi Klientam, Aprūpe šīm personām tiek atteikta.
19. Personām, kuras saņem Aprūpi, ir tiesības izmantot elektroniskās medikamentu dalīšanas kastītes.
20. Aprūpi var nepiešķirt personai, kurai nepieciešama nepārtraukta uzraudzība ilgāk par 2,5 stundām dienā un ilgāk par
12 stundām nedēļā.
        
IV. Pakalpojums „Drošības poga”
 
21. Pakalpojums „Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas
diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
22. Pakalpojumu „Drošības poga” nodrošina Dienesta Aprūpes mājās biroja klientiem.
 
V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
 
23. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā personām
no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo
pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu.
 
24. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tiek apmaksāts atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, izņemot gadījumus, kad pakalpojums tiek apmaksāts no Dienesta
budžeta, ja vienīgie apgādnieki ir mazbērni un to ģimenes vidējie ienākumi nepārsniedz valstī aprēķināto vidējo mēneša
darba algu pirmajam ģimenes loceklim un valstī noteikto minimālo darba algu katram nākamajam ģimenes loceklim.
VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
25. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi,
audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru
ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, pamatojoties uz vecāku
lūgumu,   ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
VII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
26. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un
nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību. 
VIII. Atbalsta un pašpalīdzības grupas
 27. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās
problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un
sociālo situāciju.
        
IX. Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
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28. Invalīdu habilitācijas – dienas centrs (turpmāk tekstā - Centrs) nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
29. Centrā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 28. punktā minētajām personām
darbspējas vecumā, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, neatrodas valsts vai
pašvaldības pilnā apgādībā un kuru vecāki, aizgādņi vai personas, kuras nodrošina to aprūpi, ir nodarbināti.
30.    Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā piešķir, ievērojot, ka Centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
vienlaikus var nodrošināt 8 personām.
31.    Ja Centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienlaikus sniedz mazāk kā 8 personām un ja ir apmierināts šo
saistošo noteikumu 29. punktā paredzēto personu pieprasījums pēc pakalpojuma, pakalpojumu, ievērojot šajos
saistošajos noteikumos paredzēto Centra noslodzi un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai atbilstošu telpu un personāla
resursu nodrošinājumu, var piešķirt:
31.1. personām, kuras atbilst šo saistošo noteikumu 29. punktā noteiktajiem kritērijiem, bet kuru vecāki, aizgādņi vai
personas, kuras nodrošina to aprūpi, nav nodarbināti - līdz 10 darba dienām mēnesī;
31.2. skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja bērnu vecāki vai aizbildņi ir nodarbināti, - skolas
brīvlaikos, bet ne vairāk kā vienu darba dienu nedēļā.
31.3. skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja bērnu vecāki vai aizbildņi nav nodarbināti, - ne
vairāk kā vienu darba dienu mēnesī.
32. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Centrā nepiešķir:
32.1.    ja persona, kurai tiek pieprasīts pakalpojums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos paredzētajiem pakalpojuma
piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem;
32.2.    ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, nepārsniedzot šajos saistošajos noteikumos paredzēto Centra
noslodzi.
X. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka”
33. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka” atbilstoši tā nolikumam sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju
attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
        
XI. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām
34. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām:
34.1. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra un naktspatversmē noteikto
pakalpojumu apjomu;
34.2. pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
XII. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē
35. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē ir pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā
nonākušām personām, lai nodrošinātu viņiem naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas un veļas mazgāšanas
iespējas līdz 3 mēnešiem viena gada laikā.
36. Atsevišķos gadījumos, ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, Dienests,
pamatojoties uz individuālo klienta rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē.
37. Personai, ierodoties naktspatversmē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, atsevišķos gadījumos (pirmo nakti)
personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ
tos nevar uzrādīt.
XIII. Sociālais darbs Dienestā
38. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai
kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt
sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
39. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dienests ir tiesīgs apsekot personu tās dzīves vietā. Personas
apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties par apsekošanas. Dienestam ir
tiesības apsekošanu veikt, iepriekš nebrīdinot personu. 
41. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai.
XIV. Psihologa pakalpojumi
42. Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa atbalsta konsultācijas (izņemot psihodiagnostiku), pašpalīdzības
un psiholoģiskā atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu.
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43. Psihologa pakalpojums sociālā darba ietvaros tiek nodrošināts Dienesta klientiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka
izvērtējumu un lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.
44. Krīzes situācijā psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību nodaļā esošām jaundzimušo
mātēm pēc Dzemdību nodaļas speciālista pieprasījuma.
XV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
45. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
46. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
XVI. Noslēguma jautājums
47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 26.11.2009. saistošie noteikumi Nr.23
„Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.
 
 
Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” projekta
paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās
situācijas
raksturojums
 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu klāstu
nosaka saistošie noteikumi Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (Saistošie noteikumi),
kuros ir nepieciešams atbilstoši faktiskajai situācijai aktualizēt sniegtos
sociālos pakalpojumus, kā arī precizēt to sniegšanas kārtību.

Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība

    Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi aktualizēt Dienesta
nodrošināto sociālo pakalpojumu klāstu un noteikt to sniegšanas kārtību.

Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projektā noteikti Cēsu novada pašvaldības sniegtie un
nodrošinātie sociālie pakalpojumi un to saņemšanas un samaksas kārtība. 
Definēti sociālo pakalpojumu veidi, klientu loks, kas var saņemt sociālos 
pakalpojumus, kā arī pakalpojumu piešķiršanas kārtība.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Pakalpojumu finansēšana tiks nodrošināta, paredzot finansējumu Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar
kuriem Saistošie
noteikumi
sagatavoti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa;
Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta 6.punkts.
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Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar
Saistošo
noteikumu
projektu

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”.

 

Lēmums Nr. 92 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu
Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25
„Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi
”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes
Sociālo lietu komitejas 17.03.2016. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016.
atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Cēsu novada domes
10.10.2013.  saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada
31.martā                                                                       
                             Nr.10
 
 
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta
otro un ceturto daļu
 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi”
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.   Svītrot 2. punktā vārdu “psihologa”.
2.    Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“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

http://www.cesis.lv/
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nokļūšanai uz centru un atpakaļ no centra uz dzīvesvietu.”.
3.   Izteikt pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:
 
3. Aprūpes mājās pakalpojums   
3.1. ar daļēju klienta maksājumu (līdzmaksājumu):   
3.1.1. klienta līdzmaksājums par I aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesis 5,00
3.1.2. klienta līdzmaksājums par II aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesis 7,50
3.1.3. klienta līdzmaksājums par III aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesis 10,00
3.1.4. klienta līdzmaksājums par IV aprūpes līmeņa pakalpojumumēnesis 12,50
3.2. ar pilnīgu klienta maksājumu stunda 5,00
 
4.            Izteikt pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

10.

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)

stunda +
km

6,30
0,17

 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
31.03.2016. lēmumam Nr.92
 
Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10
„Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests maksas pakalpojumi ”” projekta paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas
raksturojums
 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūras ‘Sociālais dienests” sniegtos maksas
pakalpojumus un to cenrādi nosaka Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 25).
  Saistošajos noteikumos Nr. 25 līdztekus citiem pakalpojumiem un to
cenām noteikts specializētā vieglā autotransporta pakalpojums un
aprūpes mājās pakalpojums un to cenas.  

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Saistošajos noteikumos Nr. 25 ir jākonkretizē specializētā autotransporta
pakalpojuma saņēmēju loks un to personu grupas, kas atbrīvotas no šī
pakalpojuma samaksas, pakalpojumu cenrādī jāaktualizē tās personu
grupas, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu ar daļēju pašvaldības
finansējumu, jāmaina cena aprūpes mājās pakalpojumiem, ko pilnībā
finansē paši klienti, jo ir mainījušās aprūpes mājās pakalpojuma faktiskās
izmaksas un izcenojums.
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Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi noteic, ka specializētā vieglā autotransporta
pakalpojumi tiek piešķirti personām ar funkcionāliem traucējumiem,
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar
sabiedrisko transportu, un ka līdztekus jau noteiktajām personu grupām
no maksas par specializētā autotransporta pakalpojumu atbrīvojami
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.
Saistošie noteikumi noteic to personu grupas, kurām tiek piešķirts
pakalpojums ar pakalpojuma saņēmēja līdzfinansējumu, kā arī aprūpes
mājās pakalpojuma cenu atbilstoši pakalpojuma faktiskajām izmaksām
tiem pakalpojuma saņēmējiem, kas aprūpes mājās pakalpojumu finansē
no saviem līdzekļiem.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

 Naudas līdzekļi, kas papildus tiks saņemti par aprūpes mājās
pakalpojumu par pilnu samaksu, papildinās budžetu par 2900,00 euro
gadā.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa.
 

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

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”.

 

Lēmums Nr. 93 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr. 319 “Par
nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldībai
piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 319 “Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu novads, Cēsu
novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 19,
15.p.), atsavināšanai nodota nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0604, kas
sastāv no zemes gabala, vienas divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un trim palīgceltnēm, Cēsu novada pašvaldībai piederoša
1/3 domājamā daļa, turpmāk – Īpašums, pārdodot to par brīvu cenu 5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro un 00
centi).
   Ievērojot minētā lēmuma 2.punktu, 06.01.2016. tika nosūtīti Atsavināšanas paziņojumi: XX, XX un XX pilnvarotajai
personai XX, ar lūgumu katram adresātam sniegt rakstveida atbildi (apliecinājumu) – vai konkrētā persona izmantos
pirmpirkuma tiesības uz piedāvātajām daļām no Cēsu novada pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas no visa

http://www.cesis.lv/
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īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu nov., kā arī veiks samaksu paziņojumā noteiktajā apjomā un termiņā.    
 Cēsu novada pašvaldībā saņemts:
 - XX pilnvarotās personas XX 03.02.2016. iesniegums (reģistrēts 08.02.2016. ar Nr. 7/473), ar kuru iesniedzējs apliecina,
ka XX vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvātajām 4/6 domājamām daļām un apņemas veikt
samaksu par to 3866,66 EUR apjomā un noteiktajā termiņā;
- XX 04.03.2016. iesniegums (reģistrēts 14.03.2016. ar Nr. 7/1040), ar kuru iesniedzēja apliecina, ka nepretendēs un
nepiedalīsies nekustamā īpašuma Rīgas ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas
atsavināšanas procesā;
- XX 04.03.2016. iesniegums (reģistrēts 14.03.2016. ar Nr. 7/1039), ar kuru iesniedzēja apliecina, ka nepretendēs un
nepiedalīsies nekustamā īpašuma Rīgas ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas
atsavināšanas procesā.
 Ņemot vērā iepriekš minēto, t.i., no trim personām, kurām saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu ir
tiesības ierosināt Cēsu novada pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas no visa īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu
nov. atsavināšanu, un izmantot pirmpirkuma tiesības, divas personas ir rakstveidā apliecinājušas, ka nepretendēs un
nepiedalīsies nekustamā īpašuma Rīgas ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā pašvaldībai piederošās 1/3 domājamās daļas
atsavināšanas procesā, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.03.2016. priekšlikumu (prot. Nr.3)
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 319 “Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu
novads, Cēsu novada pašvaldībai piederošas 1/3 domājamās daļas  nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”
(prot. Nr. 19, 15.p.), izsakot tā 3.punktu šādā redakcijā:    
“3. Piedāvāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 66, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0604, kopīpašniekam XX
izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu par nosacīto (brīvo) cenu 5800,00 EUR, nosūtot atsavināšanas paziņojumu”.
2.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 94 Par Cēsu novada domes 2015.gada 30.decembra saistošo
noteikumu Nr.22 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu” precizēšanu Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 
Cēsu novada pašvaldībā 08.02.2016. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) 08.02.2016. vēstule Nr.18-6/915 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta 08.02.2016. ar Nr. 1-33/464), kur
VARAM pēc Cēsu novada domes 30.12.2015.saistošo noteikumu Nr.22 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas izteikusi par tiem iebildumus un lūgusi
Saistošos noteikumus precizēt.
Pamatojoties uz likuma  “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo  māju privatizāciju”   85.panta trešo daļu un 86.panta
piekto daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016. atzinumu (prot. Nr.4), ievērojot VARAM
08.02.2016.atzinumu Nr. 18-6/915, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Precizēt Saistošos  noteikumus:
1.1.       svītrot Saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu;
1.2.       Saistošo noteikumu 11.punktu izteikt šādā redakcijā: “Maksu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu sedz ierosinājuma iesniedzējs (privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki) vai zemes
īpašnieki). Maksa tiek aprēķināta par 6.5. apakšpunktā norādītā topogrāfiskā plāna izgatavošanu, ievērojot normatīvajos
aktos noteikto kārtību;”
1.3.       Saistošo noteikumu 12.punktu izteikt šādā redakcijā: “Ierosinājuma iesniedzējs 11.punktā radušos izdevumus
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pašvaldībai atmaksā triju gadu laikā, saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem un tam pievienoto atmaksas 
kārtību.”  
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 95 Par finansējuma piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam rīcības plāna uzdevuma U 3.2.1. “Veidot modernu, vizuāli
pievilcīgu, ērtu pilsētvidi” ietvaros viens no veicamajiem pasākumiem ir Stacijas laukuma un tai pieguļošās teritorijas
rekonstrukcija. 2016.gada pašvaldības budžetā ir iekļauts finansējums Stacijas laukuma pārbūvei. Raiņa un Piebalgas ielas
krustojuma pārbūvi bija plānots uzsākt pēc Stacijas laukuma pārbūves pabeigšanas (prognozētais termiņš 2017.gads).
Ņemot vērā cēsnieku viennozīmīgi pausto viedokli sabiedriskajā apspriešanā (no 08.03.2016. līdz 11.03.2016.) par
plānotajām izmaiņām Stacijas laukuma apstādījumos, Stacijas laukuma pārbūves tehniskais projekts ir  jāpilnveido un
pārbūves darbi būs uzsākami ne ātrāk kā 2016.gada rudenī.
Lai uzlabotu pasažieru un satiksmes dalībnieku drošību Stacijas laukuma pārbūves laikā, lietderīgi būtu realizēt Raiņa un
Piebalgas ielas krustojuma pārbūvi pirms Stacijas laukuma pārbūves uzsākšanas, tādējādi nodrošinot laukuma pārbūves
laikā satiksmes autobusus ar pasažieru iekāpšanas/izkāpšanas vietām Raiņa ielā un  netērējot līdzekļus pagaidu
stāvvietu izveidošanai.
Nolūkā nodrošināt Cēsu novada pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi, tas ir – administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 “ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.03.2016. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – 1 (deputāts G.Grosbergs), nolemj:
 
 
1.      Piešķirt finansējumu 216 000 EUR apmērā rotācijas apļa izbūvei Raiņa un Piebalgas ielas krustojumā, t.sk. ne
mazāk kā 25 % no Cēsu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta asignējumu ieņēmumu pārsvara pār izdevumiem
un ne vairāk kā 75% no aizņēmuma līdzekļiem.
2.      Komunālajai nodaļai nodrošināt projekta realizāciju.
3.      Finanšu nodaļai 1.punktā minēto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 96 Par noteikumu ‘’Grozījumi 2015. gada 19. novembra noteikumos
Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’’’
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu labu un efektīvu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, pamatojoties uz
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.
punktu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu, Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.
panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.03.2015. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt noteikumus ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra noteikumos Nr. 43 ‘’Cēsu novada
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pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības
noteikumi’’’’ saskaņā ar pielikumu.
 
 
NOTEIKUMI
Cēsīs
2016. gada 31.
martā                                                                        
                           Nr.30
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra noteikumos Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un
 73.panta pirmās daļas 4.punktu
Publikas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
  34.panta trešo daļu
 
 
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra noteikumos Nr. 43 ‘’Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’
(apstiprināti ar Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra lēmumu Nr. 279, prot.Nr.16., 15.punkts) šādus grozījumus:
 
1.1.Papildināt 2.2. apakšpunkta otrajā teikumā aiz vārda ‘’struktūrvienības’’ ar vārdiem ‘’vai darbiniekiem’’;
1.2.Aizstāt 2.5.3. apakšpunktā vārdus ‘’neauditētu ceturkšņa pārskatu’’ ar vārdiem un skaitļiem ‘’5.1.1. apakšpunktā noteikto
finanšu pārskatu’’;
1.3. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’5.8. Kapitālsabiedrības valde ne vēlāk kā līdz noteikumu 5.1.2. apakšpunktā noteiktajam  termiņam iesniedz Cēsu novada
pašvaldībā pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā. Pārskatā ietver informāciju atbilstoši šo
noteikumu pielikumam:
5.8.1. informāciju par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā un citos kapitālsabiedrības iekšējos
dokumentos noteikto nefinanšu mērķu izpildi;
5.8.2. kapitālsabiedrības stratēģijā un citos kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos noteikto finanšu mērķu izpildi;
5.8.3. informāciju par šādiem kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem, kuri tiek izmantoti koordinācijas institūcijas atzinuma
sagatavošanai:
1) neto apgrozījums, euro;
2) peļņa, euro;
3) peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro;
4) peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro;
5) bilances kopsumma, euro;
6) pašu kapitāls, euro;
7) pašu kapitāla atdeve (ROE), %;
8) aktīvu atdeve (ROA), %;
9)  kopējais likviditātes rādītājs;
10) saistības pret pašu kapitālu, %;
11) pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro;
12) ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %;
13) sadalītās dividendes, euro;
14) vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu
nodarbināto gadā, euro;
15) neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro;
16) valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi
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finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, euro;
17) citi attiecīgās kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji;
5.8.4. kapitālsabiedrības valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu
izpildi.
Kapitālsabiedrības valde pārskatā ietver skaidrojumu par katru būtisku novirzi no stratēģijā un citos kapitālsabiedrības
iekšējos dokumentos noteiktajiem plānotajiem nefinanšu mērķiem un finanšu mērķiem. Skaidrojumā raksturo noviržu
iemeslus, tai skaitā ņemot vērā arī nefinanšu mērķu izpildes ietekmi uz finanšu mērķu izpildi.’’
1.4.Papildināt ar 5.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’5.10.1 Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:
5.10.11. ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu
rezultatīvos rādītājus;
5.10.12. labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos
rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas;
5.10.13. apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu
rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības
finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
5.10.14. neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu
rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu
stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.’’
2. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes
31.03.2016.noteikumiem Nr. 30
 
 
Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem . gadā
Finanšu mērķi
Rādītāji Plānotais pārskata gadā Fakts pārskata gadā Novirze no plānotā
Finanšu mērķis Nr. 1    
Finanšu mērķis Nr. 2    
...    
Finanšu rādītāji
Neto apgrozījums,
EUR    

Peļņa, EUR    
Peļņa pirms procentu
maksājumiem un
nodokļiem (EBIT), EUR

   

Peļņa pirms procentu
maksājumiem,
nodokļiem,
nolietojuma un
amortizācijas
atskaitījumiem
(EBITDA), EUR

   

Bilances kopsumma,
EUR    

Pašu kapitāls, EUR    
Pašu kapitāla atdeve
(ROE), %    

Aktīvu atdeve (ROA),
%    
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Kopējais likviditātes
rādītājs    

Saistības pret pašu
kapitālu, %    

Plānotās
pamatdarbības
naudas plūsmas
izpilde, EUR

   

Ieguldījumu
pamatlīdzekļos un
nemateriālo
ieguldījumu plāna
izpilde, %

   

Sadalītās dividendes,
EUR  

Vidējā bruto atlīdzība
(neieskaitot darba
devēja veiktās valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas)
uz vienu nodarbināto
gadā, EUR

 

Neto apgrozījums uz
vienu nodarbināto,
EUR

 

Valsts vai pašvaldības
budžeta tieši vai
netieši saņemtais un
izlietotais finansējums
(dotācijas, maksa par
pakalpojumiem un citi
finanšu līdzekļi)
sadalījumā pa
finansējuma
piešķīruma mērķiem,
EUR

 

Citi finanšu rādītāji  
Nefinanšu mērķi
Rādītāji Plānotais pārskata gadā Fakts pārskata gadā Novirze no plānotā
Nefinanšu mērķis Nr.
1    

Nefinanšu mērķis Nr.
2    

...    
 

Lēmums Nr. 97 Par Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu
Nr. 11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24.pantu un saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 03.03.2016.atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
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(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr. 11   „Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
Gada 18. Jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016. gada 31martā                                                    
                                                             Nr.11
Grozījumi Cēsu novada domes 2013. Gada 18. Jūlija saistošajos noteikumos Nr.18
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2013. Gada 18. Jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 6. Punktu šādā redakcijā:
‘’6. Pašvaldības pakalpojumu pieejamību Cēsu pilsētā nodrošina iestāde ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ (Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads) un Vaives pārvalde – Vaives pagasta pārvalde (‘’Kaķukrogs’’, Vaives pagasts, Cēsu novads).’’;
1.2.Svītrot 10.10. apakšpunktā vārdus ‘’un Dzīvnieku patversme ‘’Lācīši’’;  
1.3.Izteikt 10.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’10.13. Vieglās automašīnas šoferis – saimniecības pārzinis’’;
1.4.Papildināt ar 10.15. un 10.16. apakšpunktu šādā redakcijā;
‘’10.15.Vaives pagasta pārvalde;
   10.16. Sekretārs’’;
1.5.Izteikt 11. Punktu šādā redakcijā:
‘’11. Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības administrācijas darba organizāciju, noteikumu 10.5., 10.7., 10.12. un 10.16.
apakšpunktā minētie amati un struktūrvienības ir tieši pakļauti domes priekšsēdētājam, bet 10.4. apakšpunktā minētā
struktūrvienība – izpilddirektoram, ciktāl to pieļauj normatīvie akti. Vaives pagasta pārvaldes vadītājs atrodas
administrācijas vadītāja pakļautībā.’’;
1.6.Izteikt 14. Punktu šādā redakcijā:
‘’14. Cēsu novada pašvaldībā ir izveidota aizgādnības un aizgādības iestāde – Cēsu novada Bāriņtiesa, kas atrodas
izpilddirektora pārraudzībā, ciktāl to pieļauj normatīvie akti.’’;
1.7.Izteikt 17. Punktu šādā redakcijā:
‘’17. Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
17.1.Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VINDA”;
17.2.sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU TIRGUS’’;
17.3.SIA „ ZAAO”;
17.4.sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRA”;
17.5.akciju sabiedrība „CATA”;
17.6.sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU KLĪNIKA”;
17.7.SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’.’’;
1.8.Izteikt 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’20.5. Biedrība ‘’Latvijas zinātnes centru apvienība’’;’’;
1.9.Izteikt 1. Pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
 
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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struktūra
 
 
PIELIKUMS
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 

Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada dome 2015. gada 30. decembrī pieņēma lēmumu
‘’Par Vaives pagasta pārvaldi’’,  kurā noteikts, ka līdz 2016.
gada 31.martam Vaives pagasta pārvaldei uzdotie pārvaldes
uzdevumi nododami iestādei ‘’Cēsu novada pašvaldība,
pašvaldības aģentūrai ‘’Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs’’,
Rāmuļu pamatskolai un Līvu pamatskolai, kā rezultātā Vaives
pagasta pārvalde kā budžetā iestāde beidz pastāvēt, un, lai
nodrošinātu likuma ‘’Par Pašvaldībām’’ 69.1pantā noteikto
uzdevumu izpildi, iestādē ‘’Cēsu novada pašvaldība’’
izveidojama struktūrvienība ‘’Vaives pagasta pārvalde’’. Līdz ar
to nepieciešams izdarīt grozījumus  Cēsu novada domes
2013.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums”, turpmāk – Cēsu novada pašvaldības
nolikums, tiesību normās, kuras nosaka Vaives pagasta
pārvaldes juridisko statusu un tās padotību.
Nepieciešams izdarīt grozījumus Cēsu novada pašvaldības
nolikuma 10.punktā, kurā noteikta iestādes ‘’Cēsu novada
pašvaldība’’ (Pašvaldības administrācija) struktūra, jo tajā ir
veikti vairāki grozījumi (mainīti amata nosaukumi; Komunālās
saimniecības pakļautībā esošās Dzīvnieku patversmes ‘’Lācīši’’
veiktie uzdevumi nodoti privātpersonai kā ārpakalpojums, kā
rezultātā tā beidz pastāvēt; izveidota jauna amata vienība
sekretārs, kas ir domes priekšsēdētāja tiešā pakļautībā, jo tā
amata pienākumi pārsvarā saistīti ar domes priekšsēdētāja
darba organizācijas jautājumu risināšanu). Saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 69.2panta pirmo daļu pārvaldes vadītāja
padotība nosakāma pašvaldības nolikumā.
Cēsu novada pašvaldības nolikuma 17.punktā ir uzskaitītas
kapitālsabiedrības, kurās Cēsu novada pašvaldība ir kapitāla
daļu turētāja, norādot kapitāla daļu procentuālo īpatsvaru
pamatkapitālā. Ņemot vērā, ka normatīvie akti neparedz šāda
procentuālā īpatsvara atspoguļojumu, kā arī tas var mainīties,
nemainoties kapitāla daļu daudzumam, taču tā rezultātā
izdarāmi grozījumi Cēsu novada pašvaldības nolikumā, lai
mazinātu administratīvo slogu, no nolikuma 17.punkta
izslēdzams kapitāla daļu procentuālais īpatsvars pamatkapitālā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2016.gada
8.februāra lēmumu Nr. 6-24/3656/1 biedrībai ‘’Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības centrs’’ mainīts nosaukums uz
‘’Latvijas zinātnes centru apvienība’’. 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.97(struktura).pdf
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Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Precizēts 6.punkts, nosakot, ka pašvaldības pakalpojumu
pieejamību Cēsu pilsētā nodrošina iestāde ‘’Cēsu novada
pašvaldība’’ (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads) un Vaives
pārvalde – Vaives pagasta pārvalde (‘’Kaķukrogs’’, Vaives
pagasts, Cēsu novads).
10.punktā ir izdarīti grozījumi Pašvaldības administrācijas
struktūrā: svītrota Komunālās nodaļas apakšstruktūrvienība
Dzīvnieku patversme ‘’Lācīši’’; mainīts amata nosaukums -
 Vieglās automašīnas šoferis – saimniecības pārzinis; papildināts
ar jaunu struktūrvienību – Vaives pagasta pārvalde un amatu –
sekretāre. Līdz ar to arī grozīts saistošo noteikumu 1.pielikums –
Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma.
11.punktā papildināts domes priekšsēdētājam pakļauto
darbinieku saraksts, ietverot sekretāru, kā arī noteikts, ka
Vaives pagasta pārvaldes vadītājs atrodas administrācijas
vadītāja pakļautībā.
17.punkts izteikts jaunā redakcijā, izslēdzot pašvaldības kapitāla
daļu procentuālo īpatsvaru   kapitālsabiedrību pamatkapitālā.
20.5.apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā – ‘’Biedrība ‘’Latvijas
zinātnes centru apvienība’’’’.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  saistošo noteikumu
projektu

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

Lēmums Nr. 98 Par nolikuma  „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 5.
aprīļa nolikumā Nr. 5  ‘’Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”’’ 
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada dome 2015. gada 30. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 324 ‘’Par Vaives pagasta pārvaldi’’
(prot. Nr. 19, 20. punkts) saskaņā ar kuru daļa Vaives pagasta pārvaldes uzdevumu tiek nodoti iestādei ‘’Cēsu novada
pašvaldība’’, kuras pakļautībā izveidojama Vaives pagasta pārvalde kā iestādes struktūrvienība.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.03.2016. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 5.aprīļa nolikumā Nr. 5  ‘’Iestādes „Cēsu novada
pašvaldība” nolikums”’’, saskaņā ar pielikumu.
 

http://www.cesis.lv/
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NOLIKUMS
Cēsīs
2016. gada 31.martā                                                               
                                    Nr. 31
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa nolikumā Nr.5  ‘’Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums’’
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
 

Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa nolikumā ‘’Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikums’’1.
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 2012. gada 5. aprīļa sēdes lēmumu  Nr. 156) šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’4.1. nodrošināt likumā ‘’Par pašvaldībām’’ un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi jomās, kas nav
citu pašvaldības iestāžu kompetencē;’’;
1.2.Papildināt ar 4.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.1nodrošināt likuma “Par pašvaldībām”69.1 panta otrajā daļā noteikto uzdevumu izpildi”;
1.3.Svītrot 6.11. apakšpunktā vārdus ‘’un Dzīvnieku patversme ‘’Lācīši’’;
1.4.Izteikt 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’6.14. Vieglās automašīnas šoferis – saimniecības pārzinis’’;
1.5.Papildināt ar 6.16. un 6.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.16. Vaives pagasta pārvalde;
  6.17. Sekretāre”;
1.6.Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
                   ‘’6. Pašvaldības administrācijas sastāvā ir šādas struktūrvienības un amati, kas atrodas:
6.1. Pašvaldības administrācijas vadītāja pakļautībā:
6.1.1.Administratīvi juridiskā nodaļa un tās pakļautībā esošais Apmeklētāju apkalpošanas centrs;
6.1.2. Attīstības nodaļa;
6.1.3. Cēsu novada Būvvalde;
6.1.4. Finanšu nodaļa;
6.1.5. Informācijas tehnoloģiju nodaļa un tās pakļautībā esošais Pašvaldību kompetenču centrs;
6.1.6. Izglītības nodaļa;
6.1.7. Komunālā nodaļa un tās pakļautībā esošā Cēsu Kapu saimniecība;
6.1.8. Nekustamā īpašuma nodaļa;
6.1.9. Vieglās automašīnas šoferis – saimniecības pārzinis;
6.1.10. Vaives pagasta pārvalde;
6.2. Domes priekšsēdētāja pakļautībā:
6.2.1. Cēsu novada Pašvaldības policija;
6.2.2. Revidents;
6.2.3. Komunikācijas nodaļa;
6.2.4. Sekretārs;
6.3. Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā - Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa.’’;
1.7.Izteikt 7. punktu šādā redakcijā”:
‘’7. Domes priekšsēdētājs un Pašvaldības administrācijas vadītājs apstiprina pakļautībā esošo struktūrvienību
reglamentus. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes reglamentu apstiprina Cēsu novada
dome.
Novada domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors un Pašvaldības administrācijas vadītājs apstiprina pakļautībā
esošo darbinieku amatu aprakstus un attiecībā uz tiem izdod personāla rīkojumus.’’;
1.8.Papildināt 9.1. punktu aiz vārda ‘’aprēķinus’’ ar vārdiem ‘’kā arī apstiprināt iekšējos grāmatvedības attaisnojuma
dokumentus’’;
1.9.Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.3. pārvalda Pašvaldības administrācijas valdījumā un lietošanā nodoto mantu, finanšu, personāla un citus resursus,
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paraksta ar to saistītos dokumentus;’’;
1.10.        Izteikt 9.7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.7.3. kustamas un nekustamas mantas nomas un īres līgumus, kā arī līgumus par pašvaldības kustamas vai nekustamas
mantas nodošanu vai pieņemšanu valdījumā, lietošanā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā;’’; 
1.11.        Izteikt 9.7.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.7.3.1 līgumus par kustamas mantas nodošanu citai publiskai personai īpašumā vai lietošanā bez atlīdzības, saskaņā ar
domes priekšsēdētāja rīkojumu, kā arī līgumus par kustamas mantas pieņemšanu no citas publiskas personas pašvaldības
īpašumā vai lietošanā bez atlīdzības;’’;
1.12.        Izteikt 9.7.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.7.3.2 līgumus par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai
privātpersonai, kā arī līgumus par mantas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā no privātpersonas, saskaņā ar Cēsu novada
domes lēmumu;’’;
1.13.        Izteikt 9.7.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’9.7.3.3 paraksta būvniecības iesniegumus par pašvaldības īpašumiem un pašvaldības vārdā saskaņo būvprojektus;’’.

Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.1.

 
 

Lēmums Nr. 99 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no Baltijas Bruņniecības apvienības
(Vācija) 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja izstādes „Vidzemes
Bruņniecība un Latvija” kataloga izdošanai.
 
 

Lēmums Nr. 100 Par grozījumiem Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas
pakalpojumos

Ziņo: N.Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore
 
      Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.
punktu, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada domes  08.10 2015. lēmumu
Nr. 239, Bibliotēku likuma 16. panta 6. un 9. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Dzēst Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmuma Nr.416 “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu” pielikuma virsrakstā vārdus un ciparus “2015. gadam”.
2.      Papildināt pielikumā maksas pakalpojumu sarakstu ar 8. punktu – “Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību
traucējumiem Cēsu pilsētā”
3.      Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016.
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4.      Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.

Lēmums Nr. 101 Par dalību projektā “Vidzeme iekļauj”

Ziņo: M.Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot to, ka Latvija ir uzņēmusies saistības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijā un
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 1. panta 2. un 6. punktu un 5. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, Publisko
aģentūru likuma 16. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 06.12.2014. noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo
fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 4. un 5.punktu, Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr.313
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskais videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 16.1. apakšpunktu, ņemot vērā
Centrālās finanšu un līguma aģentūras un Vidzemes plānošanas reģiona 08.12.2015. vienošanos par Eiropas Savienības
fonda projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/003) īstenošanu 3.daļu, ievērojot Vidzemes
plānošanas reģiona un Cēsu novada pašvaldības 31.08.2015. parakstīto nodomu protokolu un Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 266) 1.1.1. un 2.7
apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 17.03.2016. atzinumam (protokols
Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 

Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” noslēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes1.
plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/003)
īstenošanā un uzņemties līgumā paredzētās sadarbības partnera saistības.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

  
 

Lēmums Nr. 102 Par dalību projektā “Profesionālā sociālā darba attīstība
pašvaldībās”

Ziņo: M.Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta 2. un 6. punktu un 5. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 1. punktu, Publisko aģentūru likuma 16. panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9. panta sesto daļu, Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 2.4. un 2.5. apakašpunktu un 8.1 punktu, Ministru kabineta 14.04.2015. noteikumu Nr.193 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti
un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 16.1. un 25.2. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 266) 1.1.1. un 2.7 apakšpunktu,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 17.03.2016. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” LR Labklājības ministrijas īstenotā projekta
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (identifikācijas Nr. 9.2.1./15/I/001) ietvaros slēgt līgumus ar Labklājības
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ministrijas tīmekļa vietnē publicētajiem apmācību un supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem par sociālā darba speciālistu
apmācību un supervīziju un uzņemties līgumos paredzētās pakalpojumu pasūtītāja saistības.

Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.

 

Lēmums Nr. 103 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.55 „Par
zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un
Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu

Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
 
       Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „ZAAO” 29.03.2016. iesniegums Nr.1-25/100 (Cēsu novada pašvaldībā
reģistrēts 29.03.2016., reģ.Nr.7/1236) ar lūgumu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.84/2015/2-7,
nododot nomā papildus zemes gabala daļu Rīgas ielā 7, Cēsīs, atkritumu konteineru laukuma ierīkošanai. 
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumu Nr.55 „Par zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā
Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu” (prot.Nr.2, 34.p.) starp Cēsu novada
pašvaldību kā Iznomātāju un SIA „ZAAO” kā Nomnieku, 23.02.2015. noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums
Nr.84/2015/2-7 par zemes gabalu Lielā Kalēju iela 5, Lielā Skolas iela 6, Rīgas iela 7, Pils iela 1 un Šaurā iela Cēsīs, Cēsu
nov., daļām virszemes un pazemes atkritumu konteineru laukumu ierīkošanai un uzturēšanai. Projekta ieceri akceptējusi
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (vēstule Nr.11-03/2820; 14.11.2014.).
       Atbilstoši SIA „ZAAO” sākotnējiem aprēķiniem uz zemes gabala Rīgas ielā 7, Cēsīs (Kases un Vaļņu ielas
krustojumā) ir izbūvēts atkritumu laukums, uz kura atrodas trīs atkritumu konteineri. Pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju
ierosinājumu, ka šajā vietā nepieciešams izvietot vairāk konteineru, jo šobrīd tie vienmēr ir pārpildīti. Ņemot vērā, ka
konteineru laukumam Rīgas ielā 7 (Kases un Vaļņu ielas krustojumā) ir neplānoti liela noslodze, kā arī lai nodrošinātu
izvedamo atkritumu daudzuma savākšanu šajā vecpilsētas daļā, nepieciešams uz zemes gabala Rīgas ielā 7, Cēsīs, izbūvēt
vēl vienu konteineru laukumu (piekļūšana no Vaļņu ielas), uz kura atrastos vēl divi virszemes atkritumu konteineri.
       Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.03.2012. Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis,
I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Izdarīt Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.55 „Par zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā
Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu” (prot.Nr.2, 34.p.) šādus grozījumus:
1.1.     Izteikt lēmuma 1.punkta 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. zemes gabala Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2201) daļas: 9.37 m2 platībā (nomas
zemes plāna skice 3.pielikumā) un 16.0 m2 platībā (nomas zemes plāna skice 3¹.pielikumā).   
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 23.02.2015. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.84/2015/2-7.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (
fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
 
nomas zemes plāna skice 3¹.pielikumā
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2016/pielikums_lem.nr.103.pdf
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Lēmums Nr. 104 Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu
Izstāžu namam un piebūvei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola
elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.un 2.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumiem Nr.35
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 

Iesniegt projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” Vides1.
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ietvaros par projekta kopējām
izmaksām 194430,00 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit euro).
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2016.gada budžetā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju2.
samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 29164,50 EUR
(divdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro un 50 centi) apmērā.

3.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 105 Par projektu “Vides risinājumu un inovāciju platforma”

Ziņo: E.Taurene, projektu un attīstības speciāliste
 
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi izstrādā projektu “Vides risinājumu un inovāciju platforma”
iesniegšanai Eiropas Komisijas iniciatīvai Pilsētas inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) līdz 2016.gada
31.martam. Iniciatīvas ideja ir sniegt iespēju pašvaldībām testēt jaunus un iepriekš nepārbaudītus risinājumus urbānās
vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu Cēsu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem iespējas un zināšanas, kas nepieciešamas
uzņēmējdarbības uzsākšanai, vai zināšanas, lai radītu inovācijas vides un enerģētikas pārkārtošanas jomā, pašvaldības
dibinātai biedrībai “Latvijas Zinātnes centru apvienība” nepieciešams izveidot jaunrades un iedzīvotāju līdzdarbošanās
infrastruktūru.
Projekta vadošais partneris ir Cēsu novada pašvaldība. Projekta kopējais finansējums nepārsniegs 5 780 000 euro, no
kuriem 80% jeb 4 624 000 euro ir ERAF finansējums un 20% jeb 1 156 000 euro projektu partneru līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks 3 gadi.
Cēsu novada pašvaldības plānotās attiecināmās izmaksas projektā līdz 3 280 000 euro, no kuriem 80% jeb 2 624 000
euro ir ERAF finansējums un 20% jeb 656 000 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 10. punktu, un 2015. gada
29. oktobra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 264 “Par Cēsu novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas
2013.-2019.gadam apstiprināšanu” apstiprināšanu” un ņemot vērā Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (I.Timermanis, A.Melbārdis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs), pret – 1 (deputāts A.Malkavs), atturas – 2
(deputāti A.Bimbirulis un I.Lāce), nolemj:
 
1.        Konceptuāli atbalstīt Cēsu novada pašvaldības kā projekta vadošā partnera dalību projektā “Vides
risinājumu un inovāciju platforma” (turpmāk – Projekts) iesniegšanai Pilsētu inovatīvo darbību (Urban Innovative
Actions) programmas atklātajā projektu iesniegumu atlasē.
2.      Projekta atbalsta gadījumā to realizēt 2016. – 2019. gadā par kopējo summu ne vairāk kā EUR 3 280 000,00

http://likumi.lv/doc.php?id=167091
http://likumi.lv/doc.php?id=167091
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(80% ERAF līdzfinansējums).
 


	31.03.2016 Domes sēdes lēmumu saraksts

