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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Cerību spārni” 
____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Amatas novada ilgtspējas attīstības stratēģijas 2014.-2037. gadam viens no stratēģiskajiem 
mērķiem norāda, ka novada pašvaldības misija ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un 
iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība un prioritāte. Stratēģiskais mērķis ir vērsts gan uz indivīdu, gan 
kopēju sabiedrības ilgtspēju. Sabiedrība tiek nodrošināta ar daudzveidīgu un kvalitatīvu 
pakalpojumu klāstu, informēta par aktualitātēm novadā un aktīvi iesaistās novada attīstības 
veicināšanā. 

Lai īstenotu iepriekš minēto, Amatas novada pašvaldība 12.04.2016. 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 .  

26.04.2019. tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 
9.3.1.1/18/I/018 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Amatas novada pašvaldību - projekts 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada 
Spārē”, projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/018. 
 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, ekspluatācijā nodotas ēkas projektu ietvaros: 02.07.2020. 
Saimniecības ēkas pārbūve par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem; 03.09.2020. Internāta pārbūve par grupu dzīvokļiem; 03.09.2020. 
Ēkas ar kad. apz. 242 001 0033 021 daļēja pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā 
rakstura traucējumiem. Ēkas paredzētas mūsdienīgu sociālo pakalpojumu sniegšanai, kurās projekta 
“Vidzeme iekļauj” laikā un pēc šī projekta īstenošanas  ir iespējams nodrošināt grupu mājas 
(dzīvokļa) pakalpojuma (10 vietas) nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā 
saņemšanas, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, un citām 
pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot 
patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar 
nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT) (10 vietas; pakalpojumu saņēmēju skaits 12), specializētās darbnīcas pakalpojumu (8 
vietas), kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām personām ar 



GRT, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) (18 
unikālie klienti), kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā. 
Pakalpojums ietver fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu. 

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.  
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSP likums) 3. panta otrajā 
un trešajā daļā noteikts, ka, 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. 24.03.2021. saistošajos noteikumos Nr. 5 
“Amatas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to pieņemšanas kārtība” līdztekus citiem 
Cēsu novada  pašvaldības Amatas apvienības teritorijā sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem 
sniedzami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, sociālais pakalpojums 
“Specializētās darbnīcas”, grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, dienas centra pakalpojums 
pilngadīgām personām ar invaliditāti, sociālās rehabilitācijas pakalpojums 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 pašvaldības 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 sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, 
specializētās darbnīcas, dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi), 21.05.2021. Amatas novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu 
Nr. 3-21/2021/154 ar biedrību “Cerību spārni” par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu. Līgums 
ir spēkā līdz 31.12.2021. 

Lai nodrošinātu deleģēto pakalpojumu sniegšanu, 21.05.2021. noslēgts Nekustamā īpašuma 
bezatlīdzības lietošanas līgums Nr. 3-19/2021/155 ar biedrību “Cerību spārni” par ēku "Spāres 
muiža 21", Amatas pagasts, Cēsu novads, "Spāres muiža 34", Amatas pagasts, Cēsu novads, un 
"Spāres muiža 5", Amatas pagasts, Cēsu novads nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr 
biedrībai ir spēkā sabiedriskā labuma guvēja statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

29.06.2021., pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, biedrība “Cerību spārni” Sociālo 
pakalpojumu reģistrā ir reģistrējusi sociālo pakalpojumu - dienas aprūpes centrs “Spāres muižā 21”,  
Amatas pagastā, Cēsu novadā. 

29.06.2021., pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, biedrība “Cerību spārni” Sociālo 
pakalpojum reģistrā ir reģistrējusi sociālo pakalpojumu - specializētās darbnīcas “Spāres muižā 21”,  
Amatas pagastā, Cēsu novadā. 

 28.06.2021., pamatojoties uz iepriekšminēto deleģēšanas līgumu biedrība “Cerību spārni” 
Sociālo pakalpojumu reģistrā ir reģistrējusi grupu dzīvokļa pakalpojumu “Spāres muižā 34”, Amatas 
pagastā, Cēsu novadā. 

21.06.2021., pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, biedrība “Cerību spārni” Sociālo 
pakalpojumu reģistrā ir reģistrējusi sociālo pakalpojumu - sociālā rehabilitācija bērniem “Spāres 
muižā 5”,  Amatas pagastā, Cēsu novadā. 

Biedrība „Cerību spārni”, reģistrācijas Nr. 40008078885, dibināta 2003. gada 10. decembrī, 
juridiskā adrese: Institūta iela 5A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbības mērķis - aizstāvēt 
cilvēku ar invaliditāti un ģimeņu tiesības un likumiskās intereses, veicināt sociālo pakalpojumu 
attīstību un pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti; veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, 
integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu (ziņas iegūtas 
https://company.lursoft.lv/lv/ceribu-sparni/40008078885?print=1, 12.11.2021.).  Biedrības darbība 
vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, 
tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, 
nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

No 2004. gada biedrība „Cerību spārni” sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem ar 
dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt 
vajadzībām atbildošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai. 

Biedrība „Cerību spārni” regulāri īsteno sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz cilvēku ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu vajadzību nodrošināšanu izglītības, sociālās 
iekļaušanas, nodarbinātības, sadarbības un kapacitātes stiprināšanas jomās. 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
11.11.2005. lēmumu Nr. 543 biedrībai „Cerību spārni” (turpmāk – Biedrība) ir piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss. Biedrības sabiedriskā labuma darbība vērsta uz indivīda tiesību 
aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšanu (ziņas iegūtas https://www.ceribusparni.lv/biedriba-ceribu-sparni/, 
11.11.2021.) . 
 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 

https://company.lursoft.lv/lv/ceribu-sparni/40008078885?print=1
https://www.ceribusparni.lv/biedriba-ceribu-sparni/


Biedrība grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar GRT, dienas aprūpes centru pakalpojumu 
personām ar GRT, specializēto darbnīcu personām ar GRT un rehabilitācijas centra bērniem ar FT 
ēkās "Spāres muiža 21", Amatas pagasts, Cēsu novads, "Spāres muiža 34", Amatas pagasts, Cēsu 
novads, "Spāres muiža 5", Amatas pagasts, Cēsu novads, sniegs  efektīvāk, kā Cēsu novada 
pašvaldība ar sociālā dienesta starpniecību, kas īsteno no pašvaldības autonomās funkcijas sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanā izrietošos pārvaldes uzdevumus, un ņemot vērā, ka Biedrībai 
salīdzinājumā ar sociālo dienestu ir ievērojami lielāka pieredze un ir nepieciešamais personāls 
deleģējamā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanai, un tādā veidā 
tiks ietaupīti dienesta administratīvie resursi, 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 
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, 
saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 17. novembra 
atzinumu (prot. Nr. 6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2021. gada 25. novembra atzinumu 
(protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Deleģēt biedrībai “Cerību spārni”, reģistrācijas Nr. 40008078885, juridiskā adrese Institūta 

iela 5A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk – Biedrība) no likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošos 
pārvaldes uzdevumus – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar 
1. pielikumu un noslēgt ar Biedrību deleģēšanas līgumu no 2022. gada 1. janvāra uz pieciem 
gadiem saskaņā ar 2. pielikumu. 

2. Noteikt, ka šajā lēmumā paredzētā pārvaldes uzdevuma izpilde īstenojama ēkās "Spāres 
muiža 21", Amatas pagasts, Cēsu novads, "Spāres muiža 34", Amatas pagasts, Cēsu novads, 
"Spāres muiža 5", Amatas pagasts, Cēsu novads, kas biedrībai ”Cerību spārni” nodotas 
bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 21.05.2021. Nekustamā 
īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu Nr. 3-19/2021/155. 

3. Noteikt, ka deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā lietošanā nodotajā infrastruktūrā 
biedrība “Cerību spārni” deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros paredzētos sabiedrībā 
balstītos pakalpojumus sniedz tikai kā bezmaksas pakalpojumus projektā “Vidzeme iekļauj” 
paredzēto mērķa grupu klientiem atbilstoši Cēsu novada sociālā dienesta lēmumiem vai 
nosūtījumiem vai atbilstoši pakalpojuma līgumiem, ko Biedrība “Cerību spārni“ 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 sociālā dienesta pārraudzībā. 

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

PIELIKUMS 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


