CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 23.MAIJĀ
PROTOKOLS NR.7
Cēsīs, Cēsu novadā
Sēde sasaukta: 17.05.2019.
Sēdi atklāj: 23.05.2019. plkst.10.00
Sēdi slēdz: 23.05.2019. plkst. 11.30
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, R.Sproģis, I.Suija-Markova, J.Žagars,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis.
Nepiedalās: Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs (komandējumā)
Piedalās: I.Goba, administrācijas vadītāja; L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja; V.Kalandārovs,
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; J.Markovs, SIA
“Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs; I.Krēsliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja; A.Abramovs,
Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists; A.Mihaļovs, Pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs; I.Krūmiņa, Administrācijas biroja sporta
koordinatore; J.Gabrāns, laikraksta “Druva” korespondents.
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova.
Protokolē: Administrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte.
Izsludinātā darba kārtība
1. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Dzintara ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Cēsu novada bāriņtiesas 2018.gada pārskata ziņojums.
3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu.
6. Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.
7. Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku
ēkās” iesniegšanu.
8. Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu
iniciatīvās.
9. Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”.

10. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’.
11. Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Cēsu Olimpiskais centrs”.
12. Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu
novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’.
14. Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt
kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu.
15. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un
teritorijas plānošanas komisiju’’.
16. Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības
komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi”.
17. Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu
novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Sēdes vadītāja lūdz no darba kārtības izņemt 1.jautājumu “Par patvaļīgas būvniecības radīto
seku novēršanu Dzintara ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā” un novirzīt izskatīšanai jūnija domes sēdē un
papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu – “Par aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu novada vispārējo
izglītības iestāžu modernizācija””.
Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, J.Žagars, T.Jaunzemis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta
23.05.2019. domes sēdes darba kārtība.
Apstiprinātā darba kārtība
Punkts
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Lēmuma nosaukums
Cēsu novada bāriņtiesas 2018.gada pārskata ziņojums
Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu
Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”
Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās
lauku ēkās” iesniegšanu
Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu
iniciatīvās
Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’
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Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par
Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt
kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada
pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi”
Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu
novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
Par aizņēmumu ERAF projektam
„Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”
1.
Cēsu novada bāriņtiesas 2018.gada pārskata ziņojums
_____________________________________________________________
Ziņo: I.Krēsliņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Prezentācija – protokola
pielikumā.
Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 2018.gadā

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, kas noteic, ka „Bāriņtiesa ne retāk
kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata
ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā.” Cēsu novada bāriņtiesa (turpmāk- bāriņtiesa)
sniedz Cēsu novada domei pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbu 2018.gadā.
Bāriņtiesa 2018. gadā strādāja šādā sastāvā:
līdz 15.02.2018. priekšsēdētāja Velga Ķeviņa - 1 slodze,
no 22.06.2018. priekšsēdētāja Ilze Krēsliņa - 1 slodze,
Bāriņtiesas locekļi
Marija Dzalbe (veic notariālās darbības Vaives pagastā) 1 slodze,
Aisma Smeile-Stalidzāne no 2018. gada janvāra mēneša līdzšinējā 0,8 slodze palielināta uz
1 slodzi.
Renāta Kalniņa 20 stundas mēnesī, no 08.08.2018. 1 slodze.
sekretāre Drosma Baze-1 slodze.
Izglītība
Bāriņtiesas priekšsēdētājai ir maģistra un izglītības 5.līmeņa kvalifikācija.
2 Bāriņtiesas locekļiem ir maģistra un izglītības 5. līmeņa kvalifikācija.
1 Bāriņtiesas loceklim un sekretārei ir izglītības 5 līmeņa kvalifikācija.
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Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir apmeklējuši šādus profesionālos pilnveides
kursus :
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bāriņtiesas locekļi apguvuši profesionālās pilnveides izglītības
programmu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas
locekļa zināšanu pilnveides mācību programma”.
 Zināšanu pilnveides izglītības programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 Lietu veidošanas un administratīvo aktu izdošanas procesuālā kārtība bāriņtiesā.
 Jaunie Ministru kabineta noteikumu Nr.558 par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtību.
 Bērnu personas datu aizsardzība un tās aktualitātes. Jaunā Datu aizsardzības regula.
 Bāriņtiesas kompetence bērna mantas, mantojuma masas un promesošas vai pazudušas
mantas pārvaldības lietās.














Bāriņtiesas darbinieki ir apmeklējuši šādus seminārus:
Par sadarbības projekta “Solis tuvāk”” organizētajā seminārā- speciālistiem par “Kopienas
vienotas atbildes modeli uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”;
“Starpinstitūciju sadarbība vardarbības risku izvērtēšanā MARAC modelis”;
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” organizētajā apmācības programmā
“Sadarbība un profesionālās robežas bērnu tiesību aizsardzības jomā”.
Bāriņtiesa piedalījusies profesionālās kompetences pilnveides pasākumā bāriņtiesu
darbiniekiem - grupas supervīzijas apmeklējumā.

Bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši šādas konferences:
Latvijas Republikas Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci- bērnu
tiesību un labklājības garīgās veselības jomā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā konferencē “Sadarbība- bērna
nākotnei”.
Bāriņtiesas sadarbība
Bāriņtiesai izveidojusies laba sadarbība ar Valsts probācijas dienesta Cēsu struktūrvienības
Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļu, Cēsu novada pašvaldības policiju
un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu nodaļu.
Ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, notiek starpinstitucionālās
sanāksmes, lai rastu problēmu risinājumus ģimenēs, kuras nonākušas institūciju redzeslokā.
Kopš 2018. gada oktobra mēneša bāriņtiesa sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības policiju
veic reidus ģimenēs, kurās iespējams netiek nodrošināti bērna pilnvērtīgai attīstībai un
audzināšanai atbilstoši apstākļi.
Lai maksimāli nodrošinātu bērnu intereses, kuri nonākuši krīzes situācijās un veiktu
preventīvo darbu bāriņtiesa sadarbojas ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais
dienests” ar SIA „Cēsu klīnika” sociālo darbinieku un mediķiem.
Bāriņtiesa risinot dažādus, sarežģītus ģimeņu domstarpību jautājumus ir sadarbojusies
un piesaistījusi speciālistus:
valsts apmaksātu psihologu, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 62.panta
otro daļu un Labklājības ministrijas izstrādāto valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2018. gadam, bāriņtiesa izvērtējot situāciju, izsniedz nosūtījumu ģimenei
psiholoģiskās palīdzības saņemšanai. Līdz ar to Cēsu novada iedzīvotājiem, tika nodrošinātas
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bezmaksas psihologa konsultācijas (ģimenes izpēte, pāra attiecībās-savstarpējo
komunikāciju uzlabošana, u.c.).
valsts finansētas ģimenes mediatoru. Rīgā un citos Latvijas reģionos strādā vairāki neatkarīgi
mediatori. Mediators ir īpaši apmācīta persona, kura zina, kā palīdzēt strīda dalībniekiem
atjaunot sadarbību, uzlabot savstarpējo komunikāciju un virzīties uz abpusēji pieņemu
vienošanos. Mediators savā darbībā saglabā pilnīgu neitralitāti, dodot iespēju abām pusēm
izteikt savu viedokli un uzklausot puses par konkrētā strīda tēmu. Apmeklētājiem mediatora
konsultācijas ir iespējams saņemt Cēsis, Cēsu novada bāriņtiesas telpās. Nodarbību
apmeklējums tiek saskaņots ar apmeklētāju, viņam vēlamā dienā un laikā. Ir labie prakses
piemēri, bet diemžēl, ir gadījumi, kad pat ilgstošs meditācijas process pie vislabākā
mediatora nedod gaidīto rezultātus. Tādā gadījumā strīdniekiem vienmēr saglabājas iespēja
jautājumu risināt tiesas ceļā.
 Ar 26.06.2018. stājušies spēkā jauni „Audžuģimenes noteikumi”, kuros kā viena no prasībām
noteikts, ka audžuģimenēm jābūt ciešā sadarbībā ar kādu no Atbalsta centriem. Cēsu novada
audžuģimenes noslēgušas līgumus ar diviem atbalsta centriem Latvijas SOS Bērnu ciemata
asociācijas ārpusģimenes aprūpes centrs “AIRI” Vidzemē –Valmierā un Biedrības „Zvannieku
mājas” Atbalsta centru. Bāriņtiesa cieši sadarbojas ar abiem šiem Atbalsta centiem.
 Bāriņtiesa uzsākusi sarunas ar Cēsu novada izglītības iestāžu vadītājiem par turpmāko
sadarbības modeli.
 starp institucionālā sadarbība, kā arī sadarbība ar dažādiem speciālistiem Bāriņtiesai ļauj
pieņemt kvalitatīvus un bērnu intereses aizsargājošus lēmumus.
Bāriņtiesas darba statistika:
Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 141 (2017.gadā - 135)
Bāriņtiesas dalība tiesa sēdēs 38 (2017.gadā – 32)
Bāriņtiesas izejošie dokumenti 1961 (2017.gadā - 1993)
Bāriņtiesā ienākošie dokumenti 1801 (2017.gadā - 1437)
Bāriņtiesā 2018.gadā veikti 74 apliecinājumi ( 2017.gadā -44)
Bāriņtiesā 2018.gadā iekasēta valsts nodeva EUR 528,06 (2017.gadā- EUR 379,79)
Kopš 2018.gada Bāriņtiesas iesaistās krīzes situāciju risināšanā- 8 gadījumi.
Cēsu novadā ir 5 audžuģimenes.
Analizējot Bāriņtiesas kvantitatīvos rādītājus, secinām, ka salīdzinot ar 2017. gadu, Bāriņtiesā
pieņemto lēmumu, lietu sarežģītība un darba apjoms ir pieaudzis.
2018. gada nogalē ir uzsākts monitorings, lai precizētu darba noslodzes intensitāti bāriņtiesā.
Aizgādnības lietas
2018. gadā Bāriņtiesa 10 vecākiem pieņēma lēmumu uzsākt administratīvo procesu par 25
bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu. Ar Bāriņtiesas lēmumu 5 vecākiem tika pārtrauktas
aizgādības tiesības uz 10 bērniem. 1 gadījumā pieņemts lēmums pārtraukt aizgādības tiesības ar
vienpersonisko lēmumu. Bāriņtiesa 4 vecākiem atjaunojusi pārtrauktās aizgādības tiesības uz 4
bērniem. Savukārt 5 vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības uz 8, bet 1 vecākam
ar tiesas spriedumu atjaunotas atņemtās aizgādības tiesības uz 1 bērnu.
Analizējot tendences aizgādības tiesību pārtraukšanas lietās, var secināt, ka pozitīvi
vērtējamas izmaiņas Bāriņtiesu likumā, ka Bāriņtiesa, saņemot informāciju par iespējamo bērna
apdraudējumu, informē vecāku, ka ir ierosināta aizgādības tiesību pārtraukšanas lieta, un vecākiem
tiek uzlikts par pienākumu, sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērnam
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nelabvēlīgos apstākļus. Pēc noteiktā termiņa Bāriņtiesa vērtē, vai ir pamats vecākam pārtraukt
bērna aizgādības tiesības.
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, aizgādības tiesību lietu skaits samazinājies, tātad
samazinājušies gadījumi, kad Bāriņtiesai vajadzētu bērnu interešu aizsardzībā pārtraukt aizgādības
tiesības. Diemžēl, ir gadījumi, kad bērna interesēs nepieciešams nekavējoties pieņemt
vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Biežāk vecāki kā
konfliktsituācijas risināšanas metodi bērna audzināšanā pielieto emocionālo un fizisko vardarbību,
kas nav pieļaujama.
Ārpusģimenes aprūpe
Ārpusģimenes aprūpē uz 2018 .gadu pavisam bija 47 bērni, no tiem 17 ir citu novadu
pašvaldību bērni, kuri atrodas Bāriņtiesas pārraudzībā. No tiem aizbildnībā atrodas 32 bērni, no
kuriem 9 ir citu novadu pašvaldību bērni, audžuģimenēs atrodas 15 bērni un 8 ir citu novadu
pašvaldību bērni. Kopš 2017. gada ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
atrodas 1 bērns.
2018. gadā Bāriņtiesa ārpusģimenes aprūpē ievietojusi 6 bērnus, no kuriem 3 bērni nodoti
aizbildnībā un 3 bērni ievietoti audžuģimenēs.
Pārskata gadā, salīdzinot ar 2017. gadu ārpusģimenes aprūpē ievietoto bērnu skaits ir
samazinājies par 21%. Bāriņtiesa visiem bērniem nodrošinājusi iespēju augt ģimenei pietuvinātā
vidē, par bērnu aizbildņiem ieceļot bērnam tuvus radinieki. Pārskata gadā neviens bērns nav
ievietots sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
2018. gadā Bāriņtiesa pieņēma 1 lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu un 1
lēmumu par piemērotu specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai -krīzes audžuģimenes
specializācijā.
Pārskata gadā, Cēsu novadā ir 5 audžuģimenes, kas ir 20% vairāk kā 2017.gadā. Cēsu novada
audžuģimenes nodrošina ģimenisku vidi 8 citas pašvaldības bērniem.
Adopcija
2018. gadā Bāriņtiesa 1 ģimeni atzinusi par adoptētājiem. Adopcijas process noslēdzās 3
bērniem, kuri tika adoptēti uz ārvalstīm, jo viņu bioloģiskā vecumu dēļ nebija iespējams nodrošināt
aprūpi Latvijas ģimenēs.
Bāriņtiesas dalība tiesas procesos - atzinuma sniegšana rajona tiesai
2018. gadā pēc tiesas pieprasījuma tika sniegti 6 atzinumi par bērna dzīvesvietas saskarsmes
tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu ar bērnu šķirti dzīvojošam vecākam un par atņemto
aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam uz bērnu.
Domstarpību risināšanas lietās bērna vecākiem ir emocionāli augsta spriedze vienam pret
otru, pret institūciju pārstāvjiem, vecāki iesaista bērnu savu personisko attiecību un konfliktu
risināšanā. Bāriņtiesa šajās lietās pieņem lēmumus, vadoties no bērna interesēm.
2018. gadā, izmantojot Bāriņtiesas pārstāvju un speciālistu konsultācijas, 5 lietās panākts
pušu izlīgums, un strīdnieki noslēguši vienošanos.
Bāriņtiesa sniegusi juridisko palīdzību personām, kuru aprūpē ir nepilngadīgi bērni, prasības
sastādīšanā par pagaidu aizsardzības pret vardarbību, noteikšanai un iesniegšanai Vidzemes rajona
tiesā.
Bāriņtiesa Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos ir pārstāvējusi 2 bērnu intereses
kriminālprocesos.
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Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē
2018. gadā ir 4 aktīvas lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē. 2018. gadā nav
neviena jauna lieta par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē. Iespējams,
tāpēc, ka Cēsu novada bērnu vecāki mazāk izbrauc no Latvijas uz darbu ārzemēs.
Nepilngadīgo bērnu mantu lietu aizgādība
2018. gadā Bāriņtiesas ir 31 aktīva bērnu mantas pārraudzības lieta, no tām 2018. gadā ir
izveidotas 3 jaunas lietas.
Aizgādnības lietas
2018. gadā Bāriņtiesā ir 36 aktīvas personu ar ierobežotu rīcībspēju aizgādnības lietas, no
kurām pārskata gadā izveidotas 4 jaunas lietas.
2018. gadā Bāriņtiesā ir aktīvas 9 mantas aizgādnības lietas, no kurām pārskata gadā
izveidotas 3 jaunas lietas.
2018. gadā aizgādnības (personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantas aizgādnības) lietu
skaits ir pieaudzis par 18%.
Nobeigums
Bāriņtiesas darbs ir ļoti specifisks un atbildīgs. Katram bāriņtiesas lēmumam vai rīcībai ir
jābūt izvērtētai no dažādiem aspektiem-juridiskā, sociālā, pedagoģiskā un psiholoģiskā, lai pieņemtu
bērna un aizgādnībā esošās personas interesēm atbilstošu un aizsargājošu lēmumu. Lai šādu
lēmumu pieņemtu, ir jāizprot situācija, jāiedziļinās katrā problēmas niansē, ko katru dienu realizē
bāriņtiesas darbinieki.











Secinājumi
Ir sistematizēts bāriņtiesas darbs, uzdevumu vīzējumi, ņemot vērā katra bāriņtiesas locekļa
noslogojumam.
2018. gadā tika palielināta viena bāriņtiesas locekļa slodze no 0,8 slodzēm uz 1 slodzi.
Bāriņtiesas dokumenti tiek reģistrēti elektroniskajā reģistrā FIBU sistēmā;
Bāriņtiesa informāciju par audžuģimenē ievietotajiem bērniem un audžuģimenēm reģistrē
Audžuģimenes informācijas sistēmā (AGIS).
Bāriņtiesa ir savadījusi un turpina vadīt datus Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas
sistēmā( NPAIS).
Atskaites periodā aktualizēts Bāriņtiesas nolikums, bāriņtiesas locekļu amatu apraksti,
izstrādāti iekšējie dokumenti bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.
VBTAI veica bāriņtiesā lietu pārbaudi, konstatētās nepilnības novērstas, uzdevumi izpildīti.
Joprojām, kopš 2009. gada parādās pieļautās nepilnības, kuras novēlojuma dēļ nevar
novērst.
Bāriņtiesu darbiniekiem tiek organizēti un nodrošināti kursu apmeklējumi, lai tiktu
paaugstināta kvalifikācija kā arī supervīziju nodarbības psiholoģiskā atbalsta saņemšanai.
Ir sastādīts un apstiprināts 2019. gada Bāriņtiesas darbinieku atvaļinājuma grafiks.
2018.gadā Bāriņtiesā tika plānotas darbinieku sapulces par aktuālajiem darba jautājumiem
un izmaiņām likumdošanā.

Deputāte B.Mežale rosina bāriņtiesai sagatavot un sniegt informāciju par psiholoģisko un
emocionālo vardarbību skolās.
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Deputāte D.Trapenciere skaidro, ka nākamajā nedēļā apvienotajā Sociālo un veselības jautājumu
komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā šis jautājums tiks ieskicēts.
Turpinot ir jāatzīmē, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Krēsliņa amatā ir nepilnu gadu. Atskatoties uz
nepilna gada laikā paveikto, var secināt, ka ļoti daudzas lietas ir sakārtotas, bāriņtiesas darbība ir
daudz atvērtāka, uz sadarbību vērsta.
Izsakās A.Mihaļovs, J.Žagars.
Deputāti, noklausoties bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Krēsliņas ziņojumu, ar 14 balsīm – par
(G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
P.Irbins, R.Sproģis, I.Suija-Markova, J.Žagars, T.Jaunzemis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav
nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.
2.
Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 167 “Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 4-13, Rīdzene,
Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe

3.
Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 168 “Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe

4.

Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 169 “Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra
nosaukuma maiņu” pieņemts (Lēmums – protokola pielikumā)
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Sagatavoja
L.Kokina
Izsniegt caur FIBU
Cēsu internātpamatskolas – attīstības centram
Izglītības pārvaldei

5.
Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 170 “Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)

6.
Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās
lauku ēkās” iesniegšanu
__________________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 171 “Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par
enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās” iesniegšanu” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja:
Atis Egliņš-Eglītis
atis.eglins@cesis.lv, 29343731

7.
Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu
iniciatīvās
_______________________________________________________________
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 172 “Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu
ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās” pieņemts (Lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja I.Ozola
Nosūtīt FIBU
Vaives pagasta pārvaldei
KAC un zināšanai E.Matusevičai
Bāriņtiesai
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8.
Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja;
Izsakās J.Markovs.
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 173 “Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas
līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs””
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: V.Tirzmalis
Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam, SIA “Cēsu olimpiskais centrs”

9.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 174 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019.
lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs”’’ pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
10.
Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Cēsu Olimpiskais centrs”
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 175 “Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas
uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja: V.Tirzmalis
Saskaņots ar Finanšu pārvaldi
Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam, SIA “Cēsu olimpiskais centrs”; Sporta skolai
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11.
Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 176 “Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju”
pieņemts (lēmums – protokola pieliklumā)
Sagatavoja I.Ozola
Ziņo I.Suija Markova
Izsniegt I.Gobai

12.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada
Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr.177 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada
28. februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’”
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)

13.
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla
daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’
atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr.178 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma
Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja: S.Zvirbule
Izsniegt: SIA ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’, sporta koordinatorei I.Krūmiņai, personāla vadītājam.

14.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas
plānošanas komisiju’’
____________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
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Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 179 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.07.2017.
lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
Sagatavoja I.Ozola
FIBU nosūtīt visam kom.sastāvam

15.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības
komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi”
____________________________________________________________
Ziņo: I.Suija -Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 180 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014.
lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi””
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja I.Ozola
FIBU nosūtīt visam komisijas sastāvam

16.
Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.12
„Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
A.Zerne informē, ka tikai vakar tika saņemts Sporta padomes apstiprinājums par finansējuma
piešķiršanu Biedrībai Sporta klubs “Cēsu Basketbols” 2,500 euro apmērā un Latvijas Sporta Veterānu
savienības sporta spēlēm 100 euro apmērā. Priekšlikums: iekļaut budžeta grozījumos - Sporta
pasākumu budžeta ietvaros.
Izsakās: A.Malkavs, I.Krūmiņa, I.Suija-Markova.
Deputāts T.Jaunzemis aicina deputātus atbalstīt finansējuma piešķiršanu Biedrībai Sporta klubs
“Cēsu Basketbols” 2,500 euro apmērā un Latvijas Sporta Veterānu savienības sporta spēlēm 100
euro apmērā.
Deputāti vienojas atbalstīt un iekļaut budžeta grozījumos - Sporta pasākumu budžeta ietvaros finansējuma piešķiršanu Biedrībai Sporta klubs “Cēsu Basketbols” 2,500 euro apmērā un Latvijas
Sporta Veterānu savienības sporta spēlēm 100 euro apmērā.
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 181 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo
noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)

12

Sagatavoja: A.Zerne

17.
Par aizņēmumu ERAF projektam
„Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, A.Melbārdis, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 182 “Par aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu novada vispārējo
izglītības iestāžu modernizācija” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja A.Zerne

Cēsu novada domes sēdē 23.05.2019. (prot.nr.7)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma
nr.
info
167

Punkts

Lēmuma nosaukums

1
2

168

3

169

4

170

5

171

6

172

7

173

8

174

9

175

10

176
177

11
12

178
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Cēsu novada bāriņtiesas 2018.gada pārskata ziņojums
Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma
maiņu
Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027”
Par projekta pieteikuma „Sabiedrības izpratne par enerģijas
taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās” iesniegšanu
Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu
ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās
Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā
Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Cēsu Olimpiskais centrs”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā
Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama
īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs”’’
Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28.
februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada Sporta padomes
sastāva apstiprināšanu’’
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr.
48 ‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus
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sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS
CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas
komisiju’’
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā
449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecība zemi”
Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo
noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada
7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
Par aizņēmumu ERAF projektam
„Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”

Veikts domes sēdes audio ieraksts.

Sēdes vadītāja
Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietniece
/personiskais paraksts/

Protokolēja
Administrācijas biroja sekretāre
Cēsīs, 27.05.2019.,Cēsīs

/personiskais paraksts/

I.Suija-Markova

A.Alksnīte
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