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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
Diakonijas centrs” 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

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.).  
 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. 
 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. Ar Cēsu novada domes 2021. gada 
9. septembra lēmumu Nr. 204 “Par Cēsu novada sociālā dienesta izveidošanu” noteikts, ka, 
apvienojot Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību sociālos dienestus,  tiek izveidots Cēsu novada 
sociālo dienestu (turpmāk – Sociālais dienests) kā Cēsu novada pašvaldības iestādi, kas savu darbību 
uzsāk 2022. gada 1. janvārī un jaunizveidotā pašvaldības iestāde ir  Cēsu novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību sociālo dienestu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības 
pārņēmēji, ciktāl normatīvie akti un domes lēmumi nenosaka citādi.       
 Cēsu novada dome ar 2021. gada 17. novembra lēmumu Nr. 355 apstiprinājusi Sociālā 
dienesta nolikumu, kur noteikts, ka Sociālais dienests ir Cēsu novada pašvaldības  izveidota iestāde, 
kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu, kā arī 
īsteno pašvaldības un sociālā dienesta uzdevumus sociālās aizsardzības jomā, kuri noteikti likumos, 
Ministru kabineta noteikumos, Pašvaldības saistošajos noteikumos vai līgumos. 
 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 ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie 
sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos. Cēsu novada domes 2021. gada 2. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” (turpmāk – 



Saistošie noteikumi) citastarp noteikts, ka viens no Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem ir dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, 
kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide. 
 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 43. panta otro daļu, deleģējot pārvaldes uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā 
uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās iestādes padotībā, kura slēdz līgumu. 
 No minētajām normām izriet, ka no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  
7.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu -  sniegt sociālo 
pakalpojumu “dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam 
nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide” var deleģēt privātpersonai, 
tostarp, nevalstiskajai organizācijai vai nodibinājumam. 
 Nodibinājums ”Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”,  reģistrācijas 
Nr.40003203458 (turpmāk – Diakonijas centrs) ir dibināts 1994. gadā, lai uzsāktu diakonijas darbu 
Latvijā. Diakonijas centrs izstrādā un īsteno dažādus sociālos projektus (zupas virtuves, praktiskā 
palīdzība, kristīgais uzticības tālrunis, atbalsta centri bērniem un ģimenēm u.c.), organizē apmācības 
brīvprātīgajiem un diakonijas darba vadītājiem, konsultē, atbalsta un koordinē diakonijas projektus 
draudzēs ar mērķi mīlestībā kalpot savam tuvākajam. Nodibinājuma galvenie uzdevumi ir  sniegt 
palīdzību trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātajām personām, īstenot labdarības projektus sadarbībā 
ar valsts, pašvaldību un institūcijām un baznīcu organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veicināt 
sabiedrības sociālā riska grupu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā, attīstīt projektus un 
aktivitātes nabadzības un sociālās izolētības mazināšanai sabiedrībā, sekmēt dzīves kvalitātes 
uzlabošanos un pieaugušo tālāko izglītību visa mūža garumā, aktivizēt sabiedrību labdarībai, veicināt 
pilsoniskās sabiedrības veidošanos, solidaritātes un taisnīguma principu ievērošanu un sniegt 
sociālos pakalpojumus. Diakonijas centrs 2014. gadā ir reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālā pakalpojuma “dienas centrs” sniedzējs, nodrošinot šo 
pakalpojumu pilngadīgām personām, tostarp sociālajam riskam pakļautām personām (ziņas 
pārbaudītas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra publiskojamā datu bāzē 
https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums). 
 Diakonijas centrs kopš 2005. gada  ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbības joma ir 
pilsoniskas sabiedrības attīstība un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
grupu, sociālās labklājības celšana (ziņās pārbaudītas Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamā datu 
bāzē https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData).  

Viens no Diakonijas centra mērķiem ir sniegt dienas centra pakalpojumus personām bez 
noteiktas dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo 
prasmju pilnveide, nodrošinot minētajām personām sociālās funkcionēšanas spēju un sociālo 
prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Šī pakalpojuma 
attīstīšana un sniegšana nodrošināma Cēsu novada pašvaldības īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, 
Cēsu novadā, kas Diakonijas centram nodots bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz Cēsu novada 
domes 2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 139. 

Diakonijas centra iepriekš veiktā sabiedriskā darbība un attīstītie sociālie pakalpojumi visā 
Latvijas teritorijā pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam 
prioritātei, kur katrs iedzīvotājs jūtas sociāli iederīgs un atbalstīts, Cēsu novada sabiedrība ir sociāli 
iekļaujoša sabiedrība, sociālā palīdzība tiek sniegta ikvienam, kam tā nepieciešama. 

https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums
https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData


 Diakonijas centra darbības joma un tiesības veikt deleģētus  pārvaldes uzdevumus un sniegt 
sociālos pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās 
pašvaldību autonomās kompetences un Sociālā dienesta īstenotās pašvaldības autonomās funkcijas 
“nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību” un no tās izrietošajiem pārvaldes uzdevumiem – sniegt 
iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, tostarp Saistošajos noteikumos paredzēto dienas centra 
pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams 
sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide. 
 Diakonijas centrs dienas centra pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas un 
personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide sniegšanu 
veiks, izmantojot  tās rīcībā esošo speciālistu brīvprātīgā darba ieguldījumu, kā arī pieredzi šādu 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un izmantojot tās bezatlīdzības lietošanā nodoto pašvaldības 
nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, tāpēc secināms, ka Diakonijas centrs 
minētos uzdevumus veiks  efektīvāk kā Sociālais dienests. 
 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 Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmuma Nr. 204 “Par Cēsu 
novada sociālā dienesta izveidošanu” 1., 5. un 6. punktu un Cēsu novada domes 2021. gada 17. 
novembra lēmuma Nr. 355 “Par reorganizācijas plāna Cēsu novada sociālā dienesta darbības 
uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu”                         
2. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 
9.decembra atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas                                                          
2021. gada 22. decembra   atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 
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, 1 - atturas (Atis Egliņš-
Eglītis), nolemj: 
 

1. Deleģēt nodibinājumam ”Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, 
reģistrācijas Nr. 40003203458, no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  7.punkta 
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu – sniegt sociālo 
pakalpojumu – dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un 
personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide,  
saskaņā ar 1. pielikumu un noslēgt ar nodibinājumu ”Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
Diakonijas centrs” deleģēšanas līgumu uz vienu gadu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim saskaņā ar 2. pielikumu. 

2. Noteikt, ka šajā lēmumā paredzētā pārvaldes uzdevuma izpilde īstenojama Cēsu novada 
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Dzirnavu ielā 45, Cēsis, Cēsu nov., kas 
nodibinājumam ”Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” nodots 
bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties Cēsu novada domes 2020. gada 28. maija lēmumu                   
Nr. 139 un uz šī lēmuma pamata noslēgto līgumu. 

3. Pilnvarot Cēsu novada sociālo dienestu (vadītājs A. Judeiks) Cēsu novada pašvaldības vārdā 
noslēgt šī lēmuma 1. punktā minēto līgumu. 

4. Noteikt, ka attiecībā uz šajā lēmumā noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi 
nodibinājums ”Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” ir Cēsu novada 
sociālā dienesta pārraudzībā. 

 

 



 

 

 

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

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums  
Cēsu novada domes 

29.12.2021. lēmumam Nr.456 
 

 
Nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” deleģējamais no 

pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošais pārvaldes uzdevums un deleģēšanas līguma darbības 
laikā sasniedzamie rezultāti 

 
Nr.p.k.  No pašvaldības autonomajām funkcijām 

izrietošie pārvaldes uzdevumi/kritēriji 
Plānotais rezultāts 

1.  Nodrošināt sociālo pakalpojumu - dienas centra 
pakalpojumus personām bez noteiktas 
dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams 
sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju 
pilnveide, nodrošinot minētajām personām 
sociālās funkcionēšanas spēju un sociālo 
prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Sniegts pakalpojums līdz 15 
personām mēnesī. 

 
 
 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. pielikums 
Cēsu novada domes  

29.12.2021. lēmumam Nr.456 
 

Deleģēšanas līgums Nr. 
 

Cēsīs, Cēsu nov.                                     Datums skatāms pēdējā                  
           e – paraksta laika zīmogā 

 
 

 Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas  Nr.90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
novads, LV - 4101, turpmāk – Pašvaldība, kuras vārdā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021. gada 29. 
decembra lēmumu Nr.456 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs””, rīkojas Cēsu novada sociālais dienests, reģistrācijas Nr…….., juridiskā 
adrese Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, turpmāk - Sociālais dienests, tās vadītāja Aināra 
Judeika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Cēsu novada sociālā dienesta nolikumu (apstiprināts ar Cēsu 
novada domes 2021. gada 17. novembra lēmumu Nr. 355)  
un 
 nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, reģistrācijas 
Nr.40003203458, juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 1, Rīga, LV-1048,  turpmāk - Pilnvarotā persona, tās 
valdes priekšsēdētājas  Sigitas Dišleres personā, kura rīkojas saskaņā ar nodibinājuma statūtiem, 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 2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” viens no Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem 
sociālajiem pakalpojumiem ir dienas centra pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas un 
personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide;  

- ievērojot, ka Pilnvarotās personas galvenie uzdevumi ir  sniegt palīdzību trūcīgajiem un sociāli 
mazaizsargātajām personām; īstenot labdarības projektus sadarbībā ar valsts, pašvaldību un 
institūcijām un baznīcu organizācijām Latvijā un ārvalstīs,  veicināt sabiedrības sociālā riska grupu 
rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā, attīstīt projektus un aktivitātes nabadzības un sociālās 
izolētības mazināšanai sabiedrībā, sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos un pieaugušo tālāko 
izglītību visa mūža garumā, aktivizēt sabiedrību labdarībai, veicināt pilsoniskās sabiedrības 



veidošanos, solidaritātes un taisnīguma principu ievērošanu un sniegt sociālos pakalpojumus un 
Pilnvarotā persona kopš 2005. gada  ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbības joma ir 
pilsoniskas sabiedrības attīstība un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
grupu, sociālās labklājības veicināšana,  un viens no Pilnvarotās personas mērķiem ir sniegt 
dienas centra pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam 
nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide, nodrošinot minētajām 
personām sociālās funkcionēšanas spēju un sociālo prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu, 

 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 
29.decembra lēmumu Nr. 456 ”Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs””, 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 saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādu no likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – 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.) – izrietošu pārvaldes uzdevumu (turpmāk – Uzdevums): sniegt dienas 
centra pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kam nepieciešams 
sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide, nodrošinot minētajām personām sociālās 
funkcionēšanas spēju un sociālo prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 

1.2.  Nodrošina Uzdevuma ietvaros paredzētā pakalpojuma sniegšanu nekavējoties pēc Līguma spēkā 
stāšanās dienas. 

1.3.  Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilnvarotajai personai 
nav tiesību no Uzdevumiem izrietošu pakalpojumu sniegšanas  pienākumus un tiesības deleģēt citām 
personām. 

1.4.  Pašvaldība: 
1.4.1. informē Uzdevuma mērķa grupas personas par Uzdevuma ietvaros sniedzamo sociālo pakalpojumu, tā 

izmantošanas iespējām; 
1.4.2. nodrošina netraucētu Līguma izpildi, Pilnvarotajai personai veicot Uzdevumus; 
1.4.3. kontrolē Līguma izpildi un saskaņā ar Līguma noteikumiem īsteno Pilnvarotās personas darbības 

pārraudzību Līguma izpildes ietvaros; 
1.4.4. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā Uzdevuma veikšanai piešķir Pilnvarotajai personai 

finanšu līdzekļus: 1151,93 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit viens euro 93 centi) mēnesī, t.sk. 
sociālā rehabilitētāja darba algai, ieskaitot  darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas  926,93 euro (deviņi simti divdesmit seši euro 93 centi); sociālo prasmju nostiprināšanas 
nodarbību nodrošināšanai (ieskaitot transporta izmaksas)  - līdz 225,00 euro (divi simti divdesmit pieci 
euro);  

1.4.5. var piešķirt citus resursus Uzdevuma izpildei (aprīkojumu, inventāru un tml.); 
1.4.6. var pieprasīt Pilnvarotajai personai jebkuru informāciju, kas attiecas uz Uzdevumu izpildi. 
1.5.  Pilnvarotā persona: 
1.5.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu Līgumā noteiktā Uzdevuma 

pieejamību un attīstību, t.sk. paredzētajai mērķa grupai bez maksas nodrošina dienas centra 
pakalpojuma sniegšanu bezatlīdzības lietošanā nodotajā pašvaldības nekustamajā īpašumā Dzirnavu 
ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov., Līgumā noteiktajām personām atbilstoši Līguma ietvaros izstrādātajam darba 
plānam, noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un darbības stratēģijai, izpildāmā Uzdevuma ietvaros 
organizē sociālo prasmju pilnveides nodarbības un citus pasākumus sociālā riska grupu iedzīvotājiem 
(bezpajumtniekiem, naktsptaversmes klientiem, personām, kam nepieciešams psihosociālais atbalsts 



un sociālo prasmju pilnveide), informē sabiedrību  par Uzdevumu izpildes ietvaros organizētajām 
aktivitātēm; 

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

kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu sociālo pakalpojumu piedāvājumu; 
1.5.4. Līgumā noteiktā kārtībā izlieto Pašvaldības  piešķirtos finanšu līdzekļus Līgumā paredzētā Uzdevuma 

kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 
1.5.5.  katru mēnesi līdz 20. datumam sniedz atskaiti Pašvaldībai par iepriekšējā mēnesī īstenotā Uzdevuma 

izpildi, tostarp par izdevumiem Līguma 2.2.1. apakšpunktā norādītā Uzdevuma izpildei, pievienojot 
izdevumus apliecinošus dokumentus.    

1.5.6. 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; 

1.5.7. sociālo pakalpojumu sniegšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar 
citām uzņēmējdarbības atbalsta un sociālās jomas institūcijām; 

1.5.8. 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: 
2.2.1. Pašvaldības finansējums sociālā pakalpojuma dienas centra personām bez noteiktas dzīvesvietas  un 

personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks atbalsts un sociālo prasmju pilnveide, sniegšanai 
1151,93 euro (viens tūkstotis viens simts piecdesmit viens euro 93 centi) mēnesī, t.sk. līdz 225,00 euro 
(divi simti divdesmit pieci euro) sociālo prasmju nostiprināšanas nodarbību nodrošināšanai (ieskaitot 
transporta izmaksas); 

2.2.2. Pilnvarotās personas patstāvīgi piesaistītie līdzekļi -  dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālās 
palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi. 

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 1.5.5. punktā noteikto atskaiti un pārskatu par 
iepriekšējā mēneša izdevumiem un izdevumus apliecinošiem dokumentiem vai to atvasinājumiem 
iesniedz Sociālajam dienestam rēķinu par finansējumu  dienas centra pakalpojuma nodrošināšanai. 

2.5. Pilnvarotā persona katru mēnesi iesniedz pārskatu par apmeklētību un notikušajām aktivitātēm dienas 
centrā. 

2.6. 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  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 Uzdevumu 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, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta 
kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma izpilde, un norāda Uzdevuma izpildes pārtraukšanas 
iemeslus. 

5.2.  Pilnvarotā persona iesniedz Sociālajam dienestam ikmēneša atskaiti Līguma 1.5.5. apakšpunktā 
noteiktajā kārtībā un pārskatu par klientu apmeklētību un Uzdevuma ietvaros sniedzamā pakalpojuma 
notikušajām aktivitātēm. Pārskatu par Uzdevumu izpildi reizi gadā, ne vēlāk kā menesi pirms Līguma 
izpildes termiņa izbeigšanās un atskaitās Sociālajam dienestam un Cēsu novada domei par deleģēto 
uzdevumu izpildi. 

5.3.  Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un 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 resursu izlietojumu un to efektivitāti, kā arī citu papildus 
informāciju -–ziņas par Uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu, tā izmaksām, par Uzdevuma 
veikšanai saņemtā finansējuma izlietojumu, par pasākumiem, kas veikti Uzdevuma ietvaros sniegtā 
pakalpojuma attīstīšanai, par sabiedrības informēšanu par Uzdevuma izpildes ietvaros sniegto sociālo 
pakalpojumu. 

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

5.6.  Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti (kvantitatīvie rādītāji): 
 

Nr.p.k.  Izpildes kritēriji Plānotais rezultāts 
5.6.1.  Nodrošināt sociālā pakalpojuma – dienas centra  

personām bez noteiktas dzīvesvietas un 
personām, kam nepieciešams sociālpsiholoģisks 
atbalsts un sociālo prasmju pilnveide sniegšanu. 
 

Pakalpojuma sniegšana līdz 15 
personām mēnesī 

 
5.7.  Līdzēji  vienojas noteikt šādus Pilnvarotās personas darbības kvalitātes novērtējuma kritērijus: 



5.7.1. Uzdevuma veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība un regularitāte; 
5.7.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar Uzdevuma ietvaros sniegtā pakalpojuma kvalitāti; 
5.7.3. darbības atbilstība Ministru kabineta noteiktajām prasībām sociālo 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 reizi gadā 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. pārskatīt Pilnvarotajai personai piešķirtā finansējuma apmēru;  
5.10.2. pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus; 
5.10.3. vienpusēji uzteikt Līgumu 6.4. apakšpunktā noteiktajā termiņā. 
 
 

6. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
6.1.  Līgums ir noslēgts uz laiku no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 
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 2 eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks. Katrs Līdzējs saņem vienu 
Līguma eksemplāru. 

 
 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Cēsu novada pašvaldības vārdā: 
 

Pilnvarotā persona: 



Cēsu novada sociālais dienests 
Reģistrācijas Nr. ………………………….. 
Bērzaines iela 16/18, Cēsis, 
Cēsu novads, LV – 4101 
Banka: ………………………………………… 
Bankas kods ……………………………….. 
Konta Nr. ……………………………………. 

Nodibinājums  “Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas Diakonijas centrs” 
Reģistrācijas Nr. 40003203458 
Daugavgrīvas iela 1,  
Rīga, LV – 1048 
Banka: AS Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV79 HABA 0551 0436 91857 

 
Vadītājs (paraksts*) A. Judeiks                        Valdes priekšsēdētāja (paraksts*)  S. Dišlere 
 
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


