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 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” 

Ziņo:  Ainārs Judeiks, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītājs 
 

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030  ilgtermiņa prioritāte ir augsta iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte sakārtotā pilsētvidē un dabas vidē. Stratēģijā paredzēts, ka Cēsu novads 2030.gadā 
ir izcila dzīves vieta ar kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, uzņēmējdarbības vidi un dažādām 
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām visām vecuma grupām, un iedzīvotāji ir lokālpatriotiski, 
sociāli atbildīgi, iesaistās novada nākotnes veidošanā un kopienas dzīvē. 
 Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam vidēja termiņa prioritāte ir veselības 
un sociālās drošības uzlabošana. Attīstības programmā paredzēts, ka Cēsu novads 2021. gadā ir 
vieta, kur katrs iedzīvotājs jūtas sociāli iederīgs un atbalstīts, Cēsu novada sabiedrība ir sociāli 
iekļaujoša sabiedrība, sociālā palīdzība tiek sniegta ikvienam, kam tā nepieciešama, taču līdztekus 
tiek attīstīti un pilnveidoti sociālie pakalpojumi, lai sociālais atbalsts tiktu sniegts galvenokārt ar 
atbilstošiem un efektīviem sociālajiem pakalpojumiem.  
 Ievērojot Cēsu novada ilgtspējas attīstības stratēģijas 2030 un Cēsu novada Attīstības 
programmas 2013. – 2021. gadam noteiktās prioritātes, Cēsu novada pašvaldība 2016. gada 16. 
maijā noslēdza sadarbības līgumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei  alternatīvu sociālo 
pakalpojumu  dzīvesvietā un ģimeniskai videi  pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros Eiropas savienības (ES) 
fonda projekta “Vidzeme iekļauj” (reģ. Nr. 9.2.2.1./15/I/003; turpmāk – projekts “Vidzeme iekļauj”) 
īstenošanu un 2019. gada 3. jūlijā – līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu 
“Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” (reģ. Nr. 9.3.1.1./18/006; turpmāk – ERAF 
projekts), kas tiek īstenots 9.3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. 
 Minēto projektu mērķis ir attiecīgi nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti un bērniem un radīt infrastruktūru šādu pakalpojumu 
sniegšanai. 
Īstenojot ERAF projektu, 2021. gada 25. augustā tika nodots ekspluatācijā daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” Rīgas ielā 90, Cēsīs – mūsdienīga sociālo pakalpojumu sniegšanai 
paredzēta ēka, kurā projekta “Vidzeme iekļauj” laikā un pēc šī projekta ‘’ īstenošanas  ir iespējams 
nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ar 
28 vietām, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) ar 10 
vietām, pakalpojumu “atelpas brīdis” (5 vietas), specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar 
GRT (28 vietas), rehabilitācijas centra pakalpojumus bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem (88 projektā “Vidzeme iekļauj” iesaistītām personām). 

Projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā līdz 2023. gada 31. decembrim projekta mērķa 
grupai – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 



traucējumiem, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem – sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 
nodrošināmi par projekta “Vidzeme iekļauj” līdzekļiem (ar pašvaldības priekšfinansējumu), 5 gadus 
pēc šī projekta beigām - par pašvaldības līdzekļiem. 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana 
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSP likums) 3. panta otrajā 
un trešajā daļā noteikts, ka, attiecīgi, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību 
nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes, un kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie 
sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos. Cēsu novada domes 2016. gada 31. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtību” līdztekus citiem Cēsu novada pašvaldībā sniedzamajiem 
sociālajiem pakalpojumiem sniedzami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, 
sociālais pakalpojums “Specializētās darbnīcas”, dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām 
ar invaliditāti (Invalīdu habilitācijas –dienas centrs), Cēsu novada domes  saistošo noteikumu “Par 
Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” projektā 
paredzēti sociālie pakalpojumi “dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” un 
“atelpas brīdis” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  
 
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otrajā daļā noteikts, ka lai 
nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, 
katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi — sociālo dienestu.  
 Saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 12 “Par jaunizveidotā Cēsu 
novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, dzimtsarakstu 
nodaļa un būvvalžu darbību” 6. punktu sociālā dienesta funkcijas Cēsu novadā līdz Cēsu novada 
domes lēmumam par sociālo dienestu turpmāko darbību, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim, turpina veikt un darbojas apvienojamo pašvaldību sociālie dienesti – pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), Amatas novada sociālais dienests, 
Jaunpiebalgas novada sociālais dienests, Līgatnes novada Sociālais dienests, Pārgaujas novada 
sociālais dienests, Priekuļu novada Sociālais dienests, Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais 
dienests (turpmāk visi kopā – dienesti). Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmumā Nr. 
204 “Par Cēsu novada sociālā dienesta izveidošanu” noteikts, ka, apvienojot dienestus, uz 
apvienojamo institūciju bāzes izveidojama Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada sociālais 
dienests”, kas ir dienestu funkciju, tiesību un saistību pārņēmēja un savu darbību uzsāk ar 
2022. gada 1. janvāri. 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas 
likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai 
pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var  deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 42. panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes 
uzdevumu, un,  lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas 43. panta otro daļu, deleģējot pārvaldes uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā 
uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās iestādes padotībā, kura slēdz līgumu. Saskaņā ar 



Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 
5. punktu publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto 
valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 
 Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu jaunuzceltajā 
daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsīs, tas nododams bezatlīdzības 
lietošanā uz laiku, kad tiek pildīts deleģētais pārvaldes uzdevums.  
 Lai noskaidrotu pretendentu pārvaldes uzdevuma izpildei, sniedzot sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus (specializētās darbnīcas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas centrs 
personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, pakalpojums “atelpas brīdis” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem) jaunuzceltajā 
daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsīs, piedāvājumu iesniegšanai tika 
uzaicināti 5 sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniedzēji. Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti, 
kuru iesniegtie piedāvājumi tika izvērtēti no sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanas efektivitātes 
viedokļa un ņemot vērā pretendentu spēju sniegt nepieciešamos pakalpojumus deleģējamā 
pārvaldes uzdevuma izpildei, spēju modelēt, plānot un racionāli organizēt deleģējamā pārvaldes 
uzdevuma izpildi – proti, nodrošināt atbilstošu telpu noslodzi, mērķa grupu klientu iesaistīšanu 
pakalpojumu saņemšanā, ievērojot klientu individuālo dienas režīmu un vajadzības. Tāpat tika 
ņemta vērā pretendentu pieredze, reputācija, finanšu aprēķini, vīzija, redzējums par pakalpojuma 
nodrošināšanu un ziņas par personālu (nepieciešamais nodrošinājums, kvalifikācija). 
 Izvērtējot  abu pretendentu iesniegtos piedāvājumus atbilstoši Dienesta izvirzītajiem 
kritērijiem, tika secināts, ka biedrībai “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” ir lielāka, proti, 27 gadu, pieredze 
sniedzot sabiedrībā balstītos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ar personu tuviniekiem, kas norāda uz iegūtu ļoti lielu pieredzi 
mērķa grupas vajadzību un problēmu  apzināšanā,  izvērtēšanā un izpratnē; ir izveidotas 10 
struktūrvienības, kas nodrošina ilglaicīgi mērķa grupas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu 
sniegšanu, nodrošinot šo struktūrvienību darbības nepārtrauktību ilgtermiņā un to attīstību; ir 
izveidoti divi sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina mērķa grupas iesaisti nodarbinātībā, radot iespēju 
personām ar īpašām vajadzībām dzīvot patstāvīgu, jēgpilnu un sabiedrībai lietderīgu dzīvi; ir liela 
pieredze vairāk kā 50 vietējo un starptautisko projektu realizēšanā un finansējuma piesaistē 
pakalpojumu sniegšanas uzlabošanā un attīstīšanā; ir iegūta uz reālo situāciju un praktisko pieredzi 
balstīta izpratne par jaunu pakalpojumu ieviešanu, pakāpenisku mērķa grupas iesaisti pakalpojuma 
saņemšanā, tostarp, pārdomātu un mērķtiecīgu  personāla un finanšu resursu sabalansētību un  
izlietojumu pakalpojumu nodrošināšanā, kas atspoguļots pakalpojumu aprakstā; ir pārdomāts un 
izklāstīts pakalpojumu sniegšanas dienas plānojums, kas pievienots piedāvājumam, kas dod 
pārliecību par paredzēto nodarbību un aktivitāšu ieviešanu reālajā pakalpojuma sniegšanas ikdienā; 
prognozētās pārvaldes uzdevuma izpildes  izmaksas ir zemākas par otra pretendenta  piedāvātajām 
izmaksām, turklāt biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” plāno deleģējamā uzdevuma izpildē 
iesaistīt skaitliski mazākus personāla resursus, kā otrs pretendents.  
 Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,  reģistrācijas Nr.40008008765, juridiskā adrese Balvu 
iela 11, Rīga, LV-1003, (turpmāk – Biedrība) ir dibināta 1994. gadā, tās dibināšanas mērķi ir 
sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas ir saistīta ar personu ar funkcionāliem traucējumiem un 
personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālo rehabilitāciju, nodarbinātību, aprūpi, 
izglītošanu un integrāciju sabiedrībā. Biedrības darbības jomas ir sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 
sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība, 
izglītības veicināšana. Biedrības darbība tiek īstenota, sniedzot veco ļaužu un invalīdu sociālo aprūpi 
bez izmitināšanas, cita veida sociālās aprūpes pakalpojumus  ar izmitināšanu un citus sociālos 
pakalpojumus (ziņas iegūtas https://company.lursoft.lv/lv/rupju-berns/40008001822?print=1 ). 
 Biedrības darbība un attīstītie sociālie pakalpojumi visā Latvijas teritorijā atbilst projekta 
“Vidzeme iekļauj” un ERAF projekta ietvaros nodrošināmo pakalpojumu sniegšanai. Biedrībai ir 27 
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gadu pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā, šobrīd sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiek 
sniegti 10 Biedrības struktūrvienībās. Biedrība savas darbības laikā ir realizējusi vairāk kā 50 vietējus 
un starptautiskus projektus sociālo pakalpojumu jomā, ir izveidojusi divus sociālos uzņēmumus, laika 
posmā no 2018. gada piesaistot projektu finansējumu 250000 euro apmērā. Savā darbība laikā 
Biedrība kļuvusi atpazīstama sociālo pakalpojumu sniedzēju vidū, tai ir atbildīga un profesionāla 
sociālo pakalpojumu sniedzēja reputācija, - par to liecina Rīgas domes Labklājības departamenta 
2021. gada 28. septembra atsauksme Nr. DL -21-513-nd (Sociālajā dienestā reģistrēta ar Nr. 4-7-
1/2021/94), kur atsauksmes devējs apliecina, ka Biedrība ir ilggadējs pašvaldības sadarbības 
partneris, kas jau kopš dibināšanas sākuma personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (dienas 
aprūpes centra pakalpojumus, specializētās darbnīcas, ģimenes asistenta pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojums, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums, pakalpojums “Atelpas brīdis”). Atsauksmes devējs pozitīvi vērtē 
biedrības darbību, norādot, ka ik gadu minētajām mērķa grupām īsteno vairākus integratīvus 
pasākumus Latvijā (piemēram, pasākums “Personu ar garīga rakstura traucējumiem veltījums 
Latvijas simtgadei (2018), pasākums “Iepazīsti “Rūpju bērnu”, u.c.), kas vairo mērķa grupas personu 
piederības sajūtu sabiedrībai, pieņemot tās normas, vērtības, uzskatus, kā arī vairo sabiedrības 
izpratni par sociālo integrāciju un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām. 
 Biedrībai ir nepieciešamie iepriekš minēto projektu ietvaros sniedzamo pakalpojumu 
īstenošanai nepieciešamie resursi – pieredzējis un kvalificēts personāls, lai pilna laika režīmā (8 
stundas dienā, pakalpojumam “Atelpas brīdis” - diennakts režīmā) nodrošinātu sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšanu daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsīs, 
Cēsu novadā.  
Biedrība ir reģistrējusies Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. 1157 
(ziņas pārbaudītas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums. 
 Biedrības darbības joma un tiesības veikt deleģētus pārvaldes uzdevumus un sniegt sociālos 
pakalpojumus atbilst pārvaldes uzdevumiem, kas izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta 
pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību”. 
 Ievērojot, ka Biedrībai ir vajadzīgā pieredze, resursi un kvalificēts personāls, lai nodrošinātu 
projekta “Vidzeme iekļauj” un ERAF projekta ietvaros paredzētos pakalpojumus, secināms, ka 
Biedrība  dienas aprūpes centru pakalpojumu personām ar GRT un bērniem ar FT, specializēto 
darbnīcu personām ar GRT un rehabilitācijas centra bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem, pakalpojumu “atelpas brīdis”, kas paredzēti jaunuzceltajā daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsīs, sniegs  efektīvāk, kā Cēsu novada pašvaldība ar sociālo 
dienestu starpniecību, kas īsteno no pašvaldības autonomās funkcijas sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanā izrietošos pārvaldes uzdevumus, un Biedrība deleģējamā pārvaldes uzdevuma izpildi 
spēj nodrošināt ar mazāku finanšu un personāla resursu piesaisti kā otrs deleģējamā pārvaldes 
uzdevuma izpildes pretendents, un ņemot vērā, ka Biedrībai salīdzinājumā ar sociālajiem dienestiem 
ir ievērojami lielāka pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā, ir nepieciešamais personāls 
deleģējamā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanai, tādā veidā tiks 
ietaupīti dienestu  administratīvie resursi, turklāt, Biedrībai ir elastīgākas iespējas piesaistīt 
personālu un veidot personāla politisku, ir lietderīgi Biedrībai deleģēt minētos pārvaldes uzdevumus 
uz pieciem gadiem. 
 Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 
pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 
23.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības 

https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums


programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi” 50.3 punktu, Cēsu novada domes  2021. gada 1. jūlija lēmuma Nr. 12 “Par 
jaunizveidotā Cēsu novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, 
dzimtsarakstu nodaļa un būvvalžu darbību” 6. punktu un  Cēsu novada domes 2021. gada 9. 
septembra lēmuma  Nr. 204 “Par Cēsu novada sociālā dienesta izveidošanu” 1., 5., un 6. punktu, 
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 7. oktobra 
atzinumam (prot. Nr.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2021. gada 14. oktobra atzinumam 
(prot. Nr.4), atklāti balsojot 19 - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, 
Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome 
nolemj: 
 

1. Deleģēt biedrībai ”Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, reģistrācijas Nr. 40008008765, juridiskā 
adrese Balvu iela 11, LV -1003, turpmāk – Biedrība, no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7.punkta noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošos pārvaldes 
uzdevumus – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem 
vai audžuģimenēm - saskaņā ar 1. pielikumu un noslēgt ar Biedrību deleģēšanas līgumu uz 
pieciem gadiem saskaņā ar 2. pielikumu. 

2. Noteikt, ka šajā lēmumā paredzētā pārvaldes uzdevuma izpilde īstenojama Cēsu novada 
pašvaldībai piederošajā ēkā Rīgas ielā 90, Cēsis, Cēsu nov., kas biedrībai “Rīgas pilsētas 
“Rūpju bērns”” tiek nodota bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz atsevišķu Cēsu novada 
domes lēmumu un līgumu.  

3. Noteikt, ka deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā lietošanā nodotajā infrastruktūrā 
biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros paredzētos 
sabiedrībā balstītos pakalpojumus sniedz tikai kā bezmaksas pakalpojumus projektā 
“Vidzeme iekļauj” paredzēto mērķa grupu klientiem atbilstoši Cēsu novada sociālo dienestu 
lēmumiem vai nosūtījumiem, vai atbilstoši pakalpojuma līgumiem, ko biedrība “Rīgas 
pilsētas “Rūpju bērns”” var noslēgt ar citām pašvaldībām, ja nodrošināts nepieciešamais 
pakalpojumu apjoms un vietu skaits Cēsu novada pašvaldības mērķa grupu klientiem. 

4. Noteikt, ka: 
4.1. deleģētā pārvaldes uzdevuma finansējums Biedrībai projekta “Vidzeme iekļauj” 

īstenošanas laikā tiek nodrošināts no šī projekta līdzekļiem (ar Cēsu novada pašvaldības 
priekšfinansējumu vai citu pašvaldību priekšfinansējumu), pēc šī projekta īstenošanas – 
no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem vai citu pašvaldību līdzekļiem saskaņā ar attiecīgo 
pašvaldību noslēgto pakalpojuma līgumu; 

4.2. deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā 
Biedrības sniegto pakalpojumu cena nosakāma saskaņā ar Labklājības ministrijas Eiropas 
Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas 
metodiku, pēc projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas – saskaņā ar vienošanos ar 
Biedrību, ņemot vērā izdevumus, kas tai rodas, sniedzot bezmaksas pakalpojumus. 



4.3. ja Biedrība par deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtu pakalpojumu saņēmusi 
citas pašvaldības finansējumu, šis finansējums norādāms Biedrības ikmēneša atskaitē, 
kas iesniedzama Cēsu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai. 

5. Nosūtīt šī lēmuma 1. punktā minētā līguma projektu saskaņošanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

6. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” (direktors A. Judeiks) Cēsu 
novada pašvaldības vārdā noslēgt šī lēmuma 1. punktā minēto līgumu pēc pozitīva VARAM 
atzinuma saņemšanas. 

7. Noteikt, ka attiecībā uz šajā lēmumā noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi Biedrība 
ir Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” pārraudzībā, no 2022. gada 1. 
janvāra - Cēsu novada sociālā dienesta pārraudzībā. 

8. Lēmuma un līguma izpildes kontroli veikt Cēsu novada domes izpilddirektoram. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums  
Cēsu novada domes 

21.10.2021. lēmumam Nr.308 
 

Biedrībai  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” deleģējamie no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošie 
pārvaldes uzdevumi un deleģēšanas līguma darbības laikā sasniedzamie rezultāti 

 
Nr.p.k.  No pašvaldības autonomajām funkcijām 

izrietošie pārvaldes uzdevumi/kritēriji 
Plānotais rezultāts 

1.  Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā pēc 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” vai Cēsu novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību sociālo dienestu, no                                 
2022. gada 1. janvāra – Cēsu novada  sociālā 
dienesta nosūtījuma, vai citu pašvaldību sociālo 
dienestu nosūtījuma nodrošināt 
daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā 
Rīgas ielā 90, Cēsis, Cēsu nov., atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajām prasībām sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības 
fonda projekta “Vidzeme iekļauj”                                       
(Nr. 9.2.2.1./15/I/003)   mērķa grupām šādu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektā “Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis””                                                     
(Nr. 9.3.1.1./18/006) paredzētu  sabiedrībā 
balstītu  sociālo  pakalpojumu sniegšanu: 

Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes 
laikā pēc Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests”, Cēsu 
novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
sociālo dienestu, no 2022. gada 1. 
janvāra – Cēsu novada  sociālā dienesta 
nosūtījuma, vai citu pašvaldību sociālo 
dienestu nosūtījuma daudzfunkcionālajā 
sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 
90, Cēsis, Cēsu nov., atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajām prasībām sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem Eiropas 
Savienības fonda projekta “Vidzeme 
iekļauj” (Nr. 9.2.2.1./15/I/003)   mērķa 
grupām ir nodrošināta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektā Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis””                           
(Nr. 9.3.1.1./18/006) paredzēto  
sabiedrībā balstītu  sociālo  pakalpojumu 
sniegšana: 

1.1. dienas aprūpes centra pakalpojumu personām 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) – 28 
vietas; 

dienas aprūpes centra pakalpojums 
personām ar GRT – 28 vietas; 

1.2.  specializētās darbnīcas pakalpojumu personām 
ar GRT - 28 vietas; 

specializētās darbnīcas pakalpojums 
personām ar GRT - 28 vietas; 

1.3.  dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (FT) – 10 vietas;  

dienas aprūpes centra pakalpojums 
bērniem ar FT – 10 vietas;  

1.4.  rehabilitācijas centra pakalpojumus (psihologs, 
psihiatrs, logopēda, audiologopēda, ABBA 
terapijas, fizioterapijas, masāžas, sensorās 
terapijas, kanisterapijas pakalpojumi u.c. 
pakalpojumi bērniem ar FT un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm; 
psihologa konsultācijas un individuālais 
atbalsts, citu speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu 
nodarbības personām ar GRT) – vismaz 25 
pakalpojuma saņēmējiem. 

rehabilitācijas centra pakalpojumi 
(psihologs, psihiatrs, logopēda, 
audiologopēda, ABBA terapijas, 
fizioterapijas, masāžas, sensorās 
terapijas, kanisterapijas pakalpojumi u.c. 
pakalpojumi bērniem ar FT un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem un 
audžuģimenēm; psihologa konsultācijas 
un individuālais atbalsts, citu speciālistu 
konsultācijas un individuālais atbalsts, 
atbalsta grupas un grupu nodarbības 
personām ar GRT) – vismaz 25 
pakalpojuma saņēmējiem. 

1.5.  pakalpojumu “Atelpas brīdis” – 5 vietas. pakalpojums “Atelpas brīdis” – 5  vietas. 



2.  Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto 
pakalpojumu ietvaros nodrošināt klientu 
ēdināšanu: 

Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto 
pakalpojumu ietvaros ir nodrošināta 
klientu ēdināšana: 

2.1.  pusdienas – dienas aprūpes centra pakalpojuma 
personām ar GRT saņēmējiem un specializēto 
darbnīcu pakalpojuma saņēmējiem; 

pusdienas – dienas aprūpes 
pakalpojuma personām ar GRT 
saņēmējiem un specializēto darbnīcu 
pakalpojuma saņēmējiem; 

2.2.  pusdienas un launagu - dienas centra bērniem ar 
FT pakalpojuma saņēmējiem; 

pusdienas un launags - dienas centra 
bērniem ar FT pakalpojuma saņēmējiem; 

2.3.   4 ēdienreizes – pakalpojuma “Atelpas brīdis” 
saņēmējiem. 

 4 ēdienreizes – pakalpojuma “Atelpas 
brīdis” saņēmējiem. 

 
 
 
  



 
2. pielikums 

Cēsu novada domes  
21.10.2021. lēmumam Nr.308 

 
Deleģēšanas līgums 

 
Cēsīs, Cēsu nov.                                     2021.gada ____________ 

 
 Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
nov., LV 4101, turpmāk – Pašvaldība,  kuras vārdā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021. gada 21. 
oktobra lēmumu Nr……….. “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, 
rīkojas Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90002267126, juridiskā 
adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, turpmāk – Sociālais dienests,  tās direktora Aināra 
Judeika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikumu 
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 2011. gada 5. maija lēmumu Nr. 266) un  
 biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” (Biedrība) , reģistrācijas Nr.40008008765, juridiskā adrese: 
Balvu iela iela 11, Rīga, LV – 1003,  tās valdes locekļa  Māra Grāvja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Biedrības 
statūtiem un ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, turpmāk - Pilnvarotā persona, abi kopā – turpmāk Līdzēji, 
ievērojot, ka:  

- saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar 
naktsmītni u.c.);  

- saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, 
ka  pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 
iekārtas likums; 

-  saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai 
pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var  deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus, un pārvaldes uzdevumu var 
deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; 

- saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otro daļu, lai nodrošinātu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra 
pašvaldība izveido pašvaldības iestādi — sociālo dienestu; 

- saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, 
attiecīgi, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru 
kabinets un pašvaldību domes, un kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie 
pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos; 

- saskaņā ar Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Par Cēsu 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” līdztekus 
citiem Cēsu novada pašvaldībā sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem sniedzami sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, sociālais pakalpojums “Specializētās 
darbnīcas”, dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti (Invalīdu 
habilitācijas –dienas centrs); 

- Pilnvarotās personas dibināšanas mērķi ir  sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas ir saistīta ar 
personu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem 
sociālo rehabilitāciju, nodarbinātību, aprūpi, izglītošanu un integrāciju sabiedrībā, tās darbības 
jomas ir sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības 
celšana, pilsoniskās sabiedrības  attīstība, izglītības veicināšana, ka Pilnvarotās personas darbība 
tiek īstenota, nodrošinot personu ar invaliditāti  sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī 
citus sociālos pakalpojumus; 



- Pilnvarotās personas sniegtie sociālie pakalpojumi  atbilst ES fonda projekta “Vidzeme iekļauj” 
(Nr. 9.2.2.1./15/I/003) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā 
“Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” (Nr. 9.3.1.1./18/006) paredzētajiem 
sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem un mērķa grupām, kam šie pakalpojumi 
sniedzami,  

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42. panta 
pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 15.panta ceturto daļu 
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu 
Nr. ”Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, noslēdz šāda satura 
deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums: 
 
 

1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 
1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvarotajai personai un Pilnvarotā persona apņemas atbilstoši Sociālā dienesta 

lēmumam vai nosūtījumam nodrošināt daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, 
Cēsis, Cēsu nov., ES fonda projekta “Vidzeme iekļauj” (Nr. 9.2.2.1./15/I/003) iesaistītajām personām 
šādu ERAF projektā “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” (Nr. 9.3.1.1./18/006) 
paredzētu  sabiedrībā balstītu  sociālo  pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Uzdevums): 

1.1.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) – 28 vietas; 
1.1.2. specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar GRT - 28 vietas; 
1.1.3. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) – 10 vietas;  
1.1.4. rehabilitācijas centra pakalpojumi (psihologs, psihiatrs, logopēda, audiologopēda, ABBA terapijas, 

fizioterapijas, masāžas, sensorās terapijas un kanisterapijas pakalpojumi bērniem ar FT un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm; psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts, citu 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības personām ar 
GRT)  – vismaz 25 pakalpojuma saņēmējiem; 

1.1.5. pakalpojums “Atelpas brīdis” – 5 vietas. 
1.1.6. izpildot Uzdevumu, paredzēto pakalpojumu ietvaros nodrošināt klientu ēdināšanu: 
1.1.6.1. pusdienas – dienas aprūpes pakalpojuma personām ar GRT saņēmējiem un specializēto darbnīcu 

 pakalpojuma saņēmējiem; 
1.1.6.2. pusdienas un launags - dienas centra bērniem ar FT pakalpojuma saņēmējiem; 
1.1.6.3. 4 ēdienreizes – pakalpojuma “Atelpas brīdis” saņēmējiem. 
1.2.  Pašvaldība: 
1.2.1. informē Uzdevuma mērķa grupas personas par Uzdevuma ietvaros sniedzamajiem sabiedrībā 

balstītajiem  sociālajiem pakalpojumiem un to pieprasīšanas un saņemšanas kārtību; 
1.2.2. kontrolē Līguma izpildi un saskaņā ar Līguma noteikumiem īsteno Pilnvarotās personas darbības 

pārraudzību Līguma izpildes ietvaros; 
1.2.3. piešķir finanšu resursus Uzdevuma izpildei; 
1.2.4. var pieprasīt Pilnvarotajai personai jebkuru informāciju, kas attiecas uz Uzdevumu izpildi. 
 
1.3.  Pilnvarotā persona: 
1.3.1.  veic nepieciešamās darbības Uzdevuma ietvaros sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

reģistrēšanai Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā līdz 2021. gada 31. martam; 
1.3.2. izpildot Līguma noteikto uzdevumu, darbojas Pašvaldības administratīvajā̄ teritorijā; 
1.3.3.  Uzdevumu izpildes laikā lietošanā nodotajā Cēsu novada pašvaldības daudzfunkcionālajā sociālo 

pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, Uzdevuma ietvaros paredzētos 
sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai kā bezmaksas pakalpojumus projektā 
“Vidzeme iekļauj” paredzēto mērķa grupu Cēsu novada klientiem atbilstoši Cēsu novada sociālo 
dienestu lēmumiem vai nosūtījumiem, vai citu pašvaldību klientiem saskaņā ar līgumiem, ko Pilnvarotā 
persona var noslēgt ar citām pašvaldībām, ja nodrošināts nepieciešamais Uzdevuma ietvaros 
sniedzamā pakalpojuma apjoms un vietu skaits Cēsu novada mērķa grupu klientiem; 

1.3.4. nodrošina Līgumā noteiktā Uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu pieejamību Līgumā 
noteiktajām mērķa grupām ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, nodrošina 



šo pakalpojumu attīstību, informē sabiedrību par Uzdevuma izpildes ietvaros sniedzamajiem 
sociālajiem pakalpojumiem. 

1.3.5. patstāvīgi piesaista līdzekļus un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; 
1.3.6. veic nepieciešamos pasākumus, lai piesaistītu projektu un ziedojumu līdzekļus, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un izmaksu ziņā̄ konkurētspējīgu sociālo pakalpojumu piedāvājumu; 
1.3.7. izlieto Pašvaldības piešķirtos finanšu līdzekļus Līgumā paredzētā Uzdevuma kvalitatīvas izpildes 

nodrošināšanai; 
1.3.8. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt papildu finanšu līdzekļus Uzdevuma kvalitatīvas 

izpildes nodrošināšanai; 
1.3.9.  katru mēnesi līdz 5. datumam sniedz atskaiti Pašvaldībai par iepriekšējā mēnesī īstenoto Uzdevuma 

izpildi un Uzdevuma izpildes ietvaros klientiem bez maksas sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem 
sociālajiem pakalpojumiem (t.sk. pakalpojumiem, kas sniegti Pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību 
sociālo dienestu vai citu pašvaldību klientiem), kuru cena noteikta atbilstoši Līguma 2.2. punktam, 
atskaitei pievienojot pakalpojumu uzskaites dokumentus un rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītā 
Uzdevuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem; 

1.3.10. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un 
īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Cēsu novada dome nav lēmusi citādāk; 

1.3.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar sociālās jomas vai uzņēmējdarbības atbalsta 
institūcijām; 

1.3.12. var pieprasīt Pašvaldībai un saņemt no tā informāciju, kas nepieciešama Uzdevumu un Līguma izpildei, 
un  pēc Pašvaldības pieprasījuma sniedz tam informāciju, kas attiecas uz Uzdevumu un Līguma izpildi. 

 
2. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 

2.1. Finansējumu Uzdevumu izpildei veido: 
2.1.1. Sociālā dienesta, Pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību sociālo dienestu, vai citu pašvaldību maksa 

par Uzdevuma ietvaros sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem; 
2.1.2.Pilnvarotās personas patstāvīgi piesaistītie līdzekļi - dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālās 

palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi. 
2.2.  Uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu cena projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā līdz 2023. 

gada 31. decembrim tiek noteikta, ievērojot normatīvo aktu prasības un Labklājības ministrijas Eiropas 
Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma 
"Deinstitucionalizācija" sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un 
piemērošanas metodiku (turpmāk – Metodika), pēc projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas – saskaņā ar 
Līdzēju vienošanos, ņemot vērā izdevumus, kas Biedrībai rodas, sniedzot bezmaksas pakalpojumus. 

2.3. Uzdevumu izpildei paredzētā finansējuma piesaistē un izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā 
esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Publisko iepirkumu likumu. 

2.4. Pilnvarotā persona katru mēnesi kopā ar Līguma 1.3.9. punktā noteikto atskaiti un pārskatu par 
iepriekšējā mēneša izdevumiem un izdevumus apliecinošiem dokumentiem vai to atvasinājumiem 
iesniedz Pašvaldībai rēķinu par finansējumu Uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Ja 
deleģētā Uzdevuma ietvaros paredzētie pakalpojumi tikuši sniegti Pašvaldību veidojošo bijušo 
pašvaldību klientiem vai citu  pašvaldību klientiem, rēķins par attiecīgajiem pakalpojumiem iesniedzams 
attiecīgajam sociālajam dienestam vai Pašvaldībai, un ziņas par šo pakalpojumu izmaksām pārskatā 
norādāmas atsevišķi. 

2.5. Pašvaldība desmit darbdienu laikā pēc Pilnvarotās personas  atskaites, pārskata par iepriekšējā mēneša 
izdevumiem un rēķina saņemšanas pārskaita finansējumu Pilnvarotajai personai uz Līguma rekvizītos 
norādīto Pilnvarotās personas  bankas norēķinu kontu. 

 
 

3. Pašvaldības  un Pilnvarotās personas atbildība 
3.1.  Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskajām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi bez Pašvaldības 



līdzdalības risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām 
tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 

3.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi. 
3.3.  Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Uzdevumu izpildes rezultātā 

tiek nodarīti zaudējumi Pašvaldībai vai trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek 
vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

3.4.  Līdzēji nodrošina Uzdevumu izpildes nepārtrauktību. 
3.5.  Ja Uzdevumu izpildes laikā tiek iegūti dokumenti, kas satur vai var saturēt fizisku personu datus, 

Līdzējiem ir tiesības no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus apstrādāt tikai Līguma saistību izpildes 
nolūkā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos  
noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām 
personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti paredz 
šādu datu nodošanu. Līdzēji apņemas atbilstoši normatīvo aktu prasībām iznīcināt no otra Līdzēja 
iegūtos dokumentus, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, ja izbeigusies nepieciešamība tos 
apstrādāt Līguma izpildes nolūkos un iestājies normatīvajā aktā noteiktas dokumenta glabāšanas beigu 
termiņš. Līdzējiem ir pienākums īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 
ievērotu normatīvo aktu prasības attiecībās uz fizisko personu datu aizsardzību šī Līguma saistību 
izpildē. 

 
4. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 

4.1.  Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Sociālā dienesta, no 2022. gada 1. janvāra – Cēsu novada 
sociālā dienesta  pārraudzībā. 

4.2.  Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz 
Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.3. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju 
sakarā ar Uzdevuma izpildi.  

4.4.  Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai no Pašvaldības budžeta piešķirto 
finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka 
piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā 
persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldībai attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa apdraud 
Uzdevumu izpildes nepārtrauktību, Pašvaldība var noslēgt vienošanos ar Pilnvaroto personu par 
finanšu līdzekļu atmaksāšanu ilgākā laika periodā. 

4.5.  Pilnvarotajai personai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes 
grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt vai ietekmē Uzdevumu izpildi. 

 
5. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

5.1.  Pilnvarotā persona nekavējoties, ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā paziņo Pašvaldībai, ja ir radušies 
apstākļi, kas ir vai varētu būt par pamatu Līguma 1.1. punktā noteiktā Uzdevuma vai kādas tā daļas 
(pakalpojuma) izpildes pārtraukšanai, vai  Uzdevuma vai kādas tā daļas (pakalpojuma) izpilde  ir 
pārtraukta, un norāda radušos apstākļus un Uzdevuma vai tā daļas pārtraukšanas iemeslus. 

5.2.  Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai ikmēneša atskaiti Līguma 1.3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā 
un pārskatu un ziņojumu par Uzdevumu izpildi divas reizes gadā  -  ne vēlāk kā kārtējā gada 15. jūlijā 
un 15.decembrī, Līguma darbības pēdējā gadā – ne vēlāk kā 15. jūlijā un mēnesi pirms Līguma izpildes 
termiņa izbeigšanās un atskaitās Pašvaldībai un Cēsu novada domei par deleģēto uzdevumu izpildi.  

5.3.  Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu vai pārskatu par 
Uzdevumu izpildi biežāk, kā norādīts Līguma 5.2.punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš 
iesniedzot Pilnvarotajai personai pieprasījumu. 

5.4.  Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģētā Uzdevuma izpildes 
sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu atbilstību 
plānotajam un citu papildus informāciju (informāciju par piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un 
investīcijām, informāciju par veiktajiem ieguldījumiem nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā). 
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pārskatu par finanšu resursu izlietojumu un to efektivitāti, kā arī citu 
papildus informāciju – ziņas par Uzdevuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, to izmaksām, par 
Uzdevuma veikšanai saņemtā finansējuma izlietojumu, par pasākumiem, kas veikti Uzdevuma ietvaros 



sniegto pakalpojumu attīstīšanai, par patstāvīgi piesaistītajiem līdzekļiem un to izlietojumu, par 
sabiedrības informēšanu  par Uzdevuma izpildes ietvaros sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem. 

5.5.  Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski 
brīdinot Pilnvaroto personu, veikt Uzdevumu izpildes pārbaudi, ko veic Sociālā dienesta noteikta 
kompetenta persona. 

5.6.  Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti un kvantitatīvie rādītāji  noteikti Līguma 
pielikumā.  

5.7.  Līdzēji  vienojas noteikt šādus Pilnvarotās personas darbības kvalitātes novērtējuma kritērijus: 
5.7.1. Uzdevuma veikšanas un no tā izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība un regularitāte; 
5.7.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 
5.7.3. darbības atbilstība Ministru kabineta noteiktajām prasībām sociālo un citu Uzdevuma ietvaros 

paredzēto pakalpojumu sniedzējiem. 
5.8.  Līguma 5.6. un 5.7.punktā minētie kritēriji var tikt mainīti, Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot 

atbilstošus grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
5.9.  Pilnvarotās personas darbības rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā, Līguma 5.6. un 

5.7.punktā noteikto rādītāju izpildi, Pašvaldība izvērtē vienu reizi sešos mēnešos kopā ar Pilnvarotās 
personas iesniegtajām ikmēneša atskaitēm un iesniegtajiem ziņojumiem par rezultatīvo rādītāju izpildi 
un pārskatiem. 

5.10. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi 
un sasniegusi iepriekš noteiktos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.10.1. vienpusēji uzteikt Līgumu 6.4. punktā noteiktajā termiņā;  
5.10.2. pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus. 
 

6. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
6.1.  Līgums ir noslēgts pieciem gadiem  no 2021. gada ………………… līdz 2026.  gada …………….. 
6.2.  Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina pārrunu ceļā, savstarpēji 

vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 
6.3.  Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja 

Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 
6.4.  Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvaroto personu ne mazāk kā divus mēnešus 

iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotā persona rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi 
iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

6.5.  Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pašvaldību ne mazāk kā divus mēnešus 
iepriekš brīdinot, ja Pašvaldība rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas 
neļauj turpināt Līguma attiecības. 

6.6.  Ja Pilnvarotā persona Līguma darbības laikā izpilda Līguma noteikumus un Līdzēju sadarbībai Līguma 
ietvaros ir labi rezultāti, Lūguma termiņu var pagarināt vai prioritāri ar Pilnvaroto personu noslēgt 
jaunu deleģēšanas līgumu. 

 
7. Noslēguma jautājumi 

7.1.  Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim 
noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu 
izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām. 

7.2.  Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē 
spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas 
pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

7.3.  Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai 
uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši 
Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu Pilnvarotās 
personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā, vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja 
Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie 
deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 



7.4.  Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumā ietverts viens 
pielikums “Biedrībai  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” deleģējamie no pašvaldības autonomajām 
funkcijām izrietošie pārvaldes uzdevumi un deleģēšanas līguma darbības laikā sasniedzamie rezultāti”. 
Katrs Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru. 

 
8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Cēsu novada pašvaldības vārdā: 
 

Pilnvarotā persona 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra 
 “Sociālais dienests” 
Reģistrācijas Nr. 90002267126 
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, 
Cēsu novads, LV – 4101 
Banka: AS SEB banka 
Bankas kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV30 UNLA 0050 0094 9379 8 

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,  
 
Reģistrācijas Nr.40008008765 
Juridiskā adrese: Balvu iela 11,  
Rīga, LV – 1003 
Banka:  
Bankas kods:  
Konta Nr.  

 
Direktors ________________ A. Judeiks                          Valdes loceklis _____________ M. Grāvis  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Pielikums  
2021. gada…… līgumam Nr. ……………………. 

 
 

Biedrībai  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” deleģējamie no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošie 
pārvaldes uzdevumi un deleģēšanas līguma darbības laikā sasniedzamie rezultāti 

 
Nr.p.k.  No pašvaldības autonomajām funkcijām 

izrietošie pārvaldes uzdevumi/kritēriji 
Plānotais rezultāts un kvantitatīvais 
rādītājs 

1.  Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā pēc 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests”, Cēsu novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību sociālo dienestu, no                                
2022. gada 1. janvāra – Cēsu novada sociālā 
dienesta nosūtījuma, vai citu pašvaldību sociālo 
dienestu nodrošināt daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsis, Cēsu 
nov., atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām 
prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
Eiropas Savienības fonda projekta “Vidzeme 
iekļauj” (Nr. 9.2.2.1./15/I/003) mērķa grupām 
šādu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektā “Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis””                                                    
(Nr. 9.3.1.1./18/006) paredzētu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu: 

Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes 
laikā pēc Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests”, Cēsu 
novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
sociālo dienestu,  no 2022. gada 1. 
janvāra – Cēsu novada  sociālā dienesta, 
vai citu pašvaldību sociālo dienestu 
nosūtījuma daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā Rīgas ielā 90, Cēsis, 
Cēsu nov., atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajām prasībām sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem Eiropas 
Savienības fonda projekta “Vidzeme 
iekļauj” (Nr. 9.2.2.1./15/I/003) mērķa 
grupām ir nodrošināta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektā Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis”” (Nr. 
9.3.1.1./18/006) paredzēto sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana: 

1.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personām 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) – 28 
vietas; 

dienas aprūpes centra pakalpojums 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT) – 28 vietas; 

1.2.  specializētās darbnīcas pakalpojumu personām 
ar GRT - 28 vietas; 

specializētās darbnīcas pakalpojumu 
personām ar GRT - 28 vietas; 

1.3.  dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (FT) – 10 vietas;  

dienas aprūpes centra pakalpojumu 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
(FT) – 10 vietas;  

1.4.  rehabilitācijas centra pakalpojumus (psihologs, 
psihiatrs, logopēda, audiologopēda, ABBA 
terapijas, fizioterapijas, masāžas, sensorās 
terapijas, kanisterapijas u.c. pakalpojumi 
bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem un audžuģimenēm; psihologa 
konsultācijas un individuālais atbalsts, citu 
speciālistu konsultācijas un individuālais 
atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
personām ar GRT) – vismaz 25 pakalpojuma 
saņēmējiem. 

rehabilitācijas centra pakalpojumus 
(psihologs, psihiatrs, logopēda, 
audiologopēda, ABBA terapijas, 
fizioterapijas, masāžas, sensorās 
terapijas, kanisterapijas u.c. pakalpojumi 
bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem un audžuģimenēm; 
psihologa konsultācijas un individuālais 
atbalsts, citu speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un 
grupu nodarbības personām ar GRT)– 
vismaz 25 pakalpojuma saņēmējiem. 

1.5.  Pakalpojumu “Atelpas brīdis” – 5 vietas. Pakalpojumu “Atelpas brīdis” – 5 vietas. 
2.  Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto 

pakalpojumu ietvaros nodrošināt klientu 
ēdināšanu: 

Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto 
pakalpojumu ietvaros ir nodrošināta 
klientu ēdināšana: 



2.1.  pusdienas – dienas aprūpes pakalpojuma 
personām ar GRT saņēmējiem un specializēto 
darbnīcu pakalpojuma saņēmējiem; 

pusdienas – dienas aprūpes 
pakalpojuma personām ar GRT 
saņēmējiem un specializēto darbnīcu 
pakalpojuma saņēmējiem; 

2.2.  pusdienas un launags - dienas centra bērniem ar 
FT pakalpojuma saņēmējiem; 

pusdienas un launags - dienas centra 
bērniem ar FT pakalpojuma saņēmējiem; 

2.3.   4 ēdienreizes – pakalpojuma “Atelpas brīdis” 
saņēmējiem. 

 4 ēdienreizes – pakalpojuma “Atelpas 
brīdis” saņēmējiem. 
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