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Par projekta “Vidzeme iekļauj” turpmāko īstenošanu 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 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 Vidzemes plānošanas reģions un Cēsu novadā 
apvienotās bijušās pašvaldības 2016. gadā  ir noslēgušas sadarbības līgumus par Eiropas Savienības 
fonda projekta “Vidzeme iekļauj” (id. Nr. 9.2.2.1/15/I/003; turpmāk - Projekts),  īstenošanu: 

- 2016. gada 12. aprīlī  - sadarbības līgums Nr. 2.1-19/24 ar Amatas novada pašvaldību 
(sadarbības partnera līguma Nr. 3-23/58); 

- 2016. gada 26. maijā – sadarbības līgums Nr. 2.1.-19/120 ar Cēsu novada pašvaldību 
(sadarbības partnera līguma Nr. 1/2016/4-12/2); 

- 2016. gada 1. martā – sadarbības līgums Nr. 2.1.-19/28 ar Jaunpiebalgas novada domi 
(sadarbības partnera līguma Nr. 3); 

- 2016. gada 1. martā – sadarbības līgums Nr. 2.1.-19/30 ar Līgatnes novada domi 30 
(sadarbības partnera līguma Nr. D3-25/16/59); 

- 2016. gada 1. martā  - sadarbības līgums Nr. 2.1-19/46 ar Pārgaujas  novada pašvaldību 
(sadarbības partnera līguma Nr. PN/4-21,13/16/8); 

- 2016. gada 16. martā  - sadarbības līgums Nr. 2.1-19/40 ar Priekuļu  novada pašvaldību 
(sadarbības partnera līguma Nr. 003026/16); 

- 2016. gada 1. martā  - sadarbības līgums Nr. 2.1-19/43 ar Vecpiebalgas  novada pašvaldību 
(sadarbības partnera līguma Nr. 5-39.3/46). 
 
Projekta aktivitāšu praktisko īstenošanu un organizēšanu veic Cēsu novadā apvienoto 

pašvaldību sociālie dienesti, kas saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu                   
Nr. 12 “Par jaunizveidotā Cēsu novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, 
pašvaldības policiju, dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu darbību” 6. punktu turpina savu darbību līdz 
2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar  Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmuma Nr. 
204  “Par sociālā dienesta izveidošanu” 6. punktu, apvienojot novadā esošos sociālos dienestus, no 
2022. gada 1. janvāra darbību uzsāk Cēsu novada sociālais dienests, kas ir šobrīd darbojošos sociālo 
dienestu saistību un tiesību pārņēmējs.  
 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu                         
6. punktu Cēsu novada pašvaldība ir tajā iekļauto bijušo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja, 



un lai sekmīgi turpinātu uzsāktās  Projekta aktivitātes, visi iepriekš minētie sadarbības līgumi par 
Projekta īstenošanu ir pārjaunojami, Cēsu novada pašvaldībai uzņemoties sadarbības partnera 
saistības. 

Lai nodrošinātu projekta “Vidzeme iekļauj” aktivitāšu atbilstošu īstenošanu un koordinēšanu 
Cēsu novada teritorijā,  pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likuma Pārejas 
noteikumu 6. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5. panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto  vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija 
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, ievērojot Cēsu 
novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu  Nr. 12 “Par jaunizveidotā Cēsu novadā apvienoto 
pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu 
darbību” 6. punktu un Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmuma Nr. 204  “Par sociālā 
dienesta izveidošanu” 6. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas   2021. gada 28. oktobra atzinumu (prot. Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
2021. gada 4. novembra atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas, nolemj: 
 
1. Pilnvarot  Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) 

Cēsu novada pašvaldības kā sadarbības partnera vārdā noslēgt ar Vidzemes plānošanas reģionu 
līgumu par Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu par projekta 
“Vidzeme iekļauj” īstenošanu pārjaunojumu. 

 
2. Noteikt, ka:  
2.1. Projekta ietvaros sniedzamo pakalpojumu organizēšanu un administrēšanu katras novada 

apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā veic attiecīgais sociālais dienests, kas ir atbildīgs 
par  projekta aktivitāšu priekšfinansēšanu un maksājumus attaisnojošo dokumentu iesniegšanu 
Vidzemes plānošanas reģionam; 

2.2. Sociālais dienests sagatavo un iesniedz Vidzemes plānošanas reģionam Cēsu novada pašvaldības 
atskaiti par kompensējamām izmaksām Projekta īstenošanas ietvaros, ir tiesīgs saņemt visas 
Projekta ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu novada pašvaldībai  kompensētās summas 
un  ir atbildīgs  par kompensēto maksājumu pārskaitīšanu attiecīgajām  Cēsu novada apvienību 
pārvaldēm; 

2.3. projekta “Vidzeme iekļauj” aktivitāšu nodrošināšanai tiek izmantots Valsts kases konts       LV67 
TREL 9813 4820 0600 B, un šī konta administrēšanu veic Sociālais dienests. 

 
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


