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Nr.104

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumā
Nr. 308 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””
Ziņo: Ainārs Judeiks, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītājs
Cēsu novada dome 2021. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 308 “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” (turpmāk – Lēmums). Atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai Lēmums tika iesniegts saskaņošanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM). 2021. gada 9. decembrī
Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tika saņemts VARAM atzinums Nr. 1-32/10668,
kur VARAM aicinājusi Pašvaldību pārskatīt Lēmumu un tajā iekļauto deleģēšanas līguma
projektu, ievērojot VARAM izteiktos norādījumus.
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 45. panta otro daļu, 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 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 un Cēsu novada domes
2021. gada 2. decembra saistošos noteikumus Nr. 16 Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā”,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2022. gada 10. februāra
atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, ar 16 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, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumā Nr. 308 “Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” šādus grozījumus:
1.1. izteikt ievaddaļas 8. rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Cēsu novadā” līdztekus citiem Cēsu novada pašvaldībā sniedzamajiem
sociālajiem pakalpojumiem sniedzami šādi sociālie pakalpojumi: dienas aprūpes centrs
personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, specializētās darbnīcas, speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās
rehabilitācijas ietvaros un sabiedrībā balstītu pakalpojumu ietvaros, īslaicīga sociālā aprūpe
institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža pakalpojums, atbalsta,
izglītojošās un pašpalīdzības grupas.”.
1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“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 - sniegt šādus sociālos pakalpojumus: dienas aprūpes centrs personām ar garīga

rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
specializētās darbnīcas, speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas
ietvaros un sabiedrībā balstītu pakalpojumu ietvaros, īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža pakalpojums, atbalsta grupas un
grupu nodarbības personām ar GRT - saskaņā ar 1. pielikumu un noslēgt ar Biedrību
deleģēšanas līgumu uz pieciem gadiem saskaņā ar 2. pielikumu.”;
1.3. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
4.2.
deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā
Biedrības sniegto pakalpojumu cena nosakāma:
4.2.1. par dienas aprūpes centra pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu,
psihologa konsultācijām un individuālo atbalstu, atbalsta grupām un grupu nodarbībām
personām ar garīga rakstura traucējumiem - 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,
4.2.2. par dienas aprūpes centra pakalpojumu un īslaicīga sociālās aprūpes institūcijā jeb
atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - Ministru kabineta 2015.
gada 16. jūnija noteikumos Nr.313 “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" īstenošanas
noteikumi” paredzētajā apmērā;
4.2.3. par speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām sociālās rehabilitācijas ietvaros un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros – šādā apmērā:
4.2.3.1. fizioterapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45, 00 euro;
4.2.3.2. ergoterapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) - 45,00 euro;
4.2.3.3. masāža (45 min) – 35,00 euro;
4.2.3.4. logopēda konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
4.2.3.5. audiologopēda konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
4.2.3.6. mākslas terapeita (drāmas, dejas, vizuālās mākslas) konsultācijas un individuālais
atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
4.2.3.7. psihiatra konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 55,00 euro;
4.2.3.8. sensorā terapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 30,00 euro;
4.2.3.9. uztura speciālista konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 30,00 euro;
4.2.3.10. ABA terapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 60,00 euro;
4.2.3.11. par citu speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām – Cēsu novada domes
apstiprinātā apmērā;
1.4. papildināt lēmumu ar 4.2. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 4.2.1 deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros pēc projekta “Vidzeme iekļauj”
īstenošanas Biedrības sniegto pakalpojumu cena nosakāma Cēsu novada domes
apstiprinātajā apmērā.”;
1.5. svītrot 4.3. apakšpunktu;

1.6. aizstāt 7. punktā vārdu pārraudzībā ar vārdu “pakļautībā”;
1.7. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

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

Nr.p.k.

1.

No pašvaldības autonomajām funkcijām
izrietošie pārvaldes uzdevumi
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:

Plānotais rezultāts
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
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

dienas aprūpes centrs personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT);
specializētās darbnīcas;
dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (FT);
speciālistu pakalpojumi un konsultācijas
sociālās rehabilitācijas ietvaros un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros;

1.5.

īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža
pakalpojums.

1.6.

atbalsta grupas un grupu nodarbības personām
ar GRT

2.

2.1.

2.2.
2.3.

Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto
pakalpojumu ietvaros nodrošināt klientu
ēdināšanu:
pusdienas – dienas aprūpes centra pakalpojuma
personām ar GRT saņēmējiem un specializēto
darbnīcu pakalpojuma saņēmējiem;
pusdienas un launagu - dienas centra bērniem ar
FT pakalpojuma saņēmējiem;
4 ēdienreizes – īslaicīgas sociālās aprūpes

institūcijā bērniem
traucējumiem
jeb

ar

funkcionāliem
atelpas
brīža

sniegšana:
dienas aprūpes centrs personām ar GRT –
28 vietas;
specializētās darbnīcas - 28 vietas;
dienas aprūpes centrs bērniem ar FT – 10
vietas;

speciālistu pakalpojumi un konsultācijas
sociālās rehabilitācijas ietvaros un
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu ietvaros - vismaz 25
pakalpojuma saņēmējiem.
īslaicīga sociālā aprūpes institūcijā
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
jeb atelpas brīža pakalpojums – 5
vietas.
atbalsta grupas un grupu nodarbības
personām ar GRT – ne mazāk kā 28
personām.
Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto
pakalpojumu ietvaros ir nodrošināta
klientu ēdināšana:
pusdienas – dienas aprūpes
pakalpojuma personām ar GRT
saņēmējiem un specializēto darbnīcu
pakalpojuma saņēmējiem;
pusdienas un launags - dienas centra
bērniem ar FT pakalpojuma saņēmējiem;
4 ēdienreizes – īslaicīgas sociālās
aprūpes institūcijā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas

pakalpojuma saņēmējiem.

brīža pakalpojuma
saņēmējiem.

1.8. izteikt 2. pielikuma (turpmāk – Līgums) preambulas 8. rindkopu šādā redakcijā:
“ - saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par
Sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” līdztekus citiem Cēsu novada pašvaldībā
sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem sniedzami šādi sociālie pakalpojumi: dienas
aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centrs bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, specializētās darbnīcas, speciālistu pakalpojumi un
konsultācijas sociālās rehabilitācijas ietvaros un sabiedrībā balstītu pakalpojumu ietvaros,
īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža
pakalpojums, atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas.”
1.9. izteikt Līguma preambulas 11. rindkopu šādā redakcijā:
“lai nodrošinātu efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu ES fonda projekta “Vidzeme
iekļauj” un ERAF projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””
īstenošanas laikā un pēc šo projektu īstenošanas, 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:”;
1.10. izteikt Līguma 1.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:”
“1.1.2. specializētās darbnīcas - 28 vietas;”
1.11. izteikt Līguma 1.1.4. un 1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.4. speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas ietvaros un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros – vismaz 25 pakalpojuma saņēmējiem;
1.1.5. īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar FT jeb atelpas brīža pakalpojums –
5 vietas.”;
1.12. papildināt līgumu ar 1.1.5. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.5. 1 atbalsta grupas un grupu nodarbības personām ar GRT.”;
1.13. izteikt Līguma 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3. Pilnvarotās personas pienākumi un tiesības:
1.3.1. Pilnvarotajai personai ir pienākums:
1.3.1.1. 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
sniegt tikai kā bezmaksas pakalpojumus projektā “Vidzeme iekļauj” paredzēto mērķa
grupu Cēsu novada klientiem atbilstoši Cēsu novada Sociālā dienesta lēmumiem vai
nosūtījumiem, vai citu pašvaldību klientiem atbilstoši Sociālā dienesta nosūtījumiem,
ja Sociālais dienests noslēdzis attiecīgu līgumu ar citu pašvaldību, ja nodrošināts
nepieciešamais Uzdevuma ietvaros sniedzamā pakalpojuma apjoms un vietu skaits
Cēsu novada mērķa grupu klientiem;
1.3.1.2. nodrošināt Līgumā noteiktā Uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu
pieejamību Līgumā noteiktajām mērķa grupām ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
Līguma spēkā stāšanās dienas, nodrošināt šo pakalpojumu attīstību, t.i.
pakalpojumos ietverto aktivitāšu dažādošanu un atbilstību attiecīgajai mērķa grupai
un klientu individuālajām vajadzībām, informēt sabiedrību par Uzdevuma izpildes
ietvaros sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem;

1.3.1.3. izlietot Pašvaldības piešķirtos finanšu līdzekļus Līgumā paredzētā Uzdevuma
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;
1.3.1.4. katru mēnesi līdz 5. datumam iesniegt 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;

1.3.1.5. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt tai informāciju, kas attiecas uz Uzdevumu un
Līguma izpildi.
1.3.2. Pilnvarotajai personai ir tiesības:
1.3.2.1. slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par pakalpojuma nodrošināšanu
un sniegšanu;
1.3.2.2. veikt nepieciešamos pasākumus, lai piesaistītu projektu un ziedojumu līdzekļus, lai
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu sociālo pakalpojumu
piedāvājumu;
1.3.2.3. lūgt Pašvaldību piešķirt papildu finanšu līdzekļus, ja Pilnvarotā persona
argumentēti pamato, ka ar Līgumā paredzēto finansējumu nav iespējama
Uzdevuma izpildes nodrošināšana atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu
sniedzējiem;
1.3.2.4. 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;
1.3.2.5. Uzdevuma izpildes ietvaros sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām;
1.3.2.6. pieprasīt Pašvaldībai un saņemt no tās informāciju, ja šāda informācija
nepieciešama Uzdevumu un Līguma izpildei.”
1.14. izteikt Līguma 2.1. un 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
“2.1. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido Pašvaldības maksa par Uzdevuma ietvaros
sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem.
2.2. Uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu cena projekta “Vidzeme iekļauj”
īstenošanas laikā līdz 2023. gada 31. oktobrim tiek noteikta:
2.2.1. par dienas aprūpes centra pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu,
psihologa konsultācijām un individuālo atbalstu, atbalsta grupām un grupu nodarbībām
personām ar garīga rakstura traucējumiem - 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,
2.2.2. par dienas aprūpes centra pakalpojumu un īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā jeb
atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija noteikumos 313 “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" īstenošanas noteikumi” paredzētajā apmērā;
2.2.3. par speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām sociālās rehabilitācijas ietvaros un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros – šādā apmērā:
2.2.3.1. fizioterapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45, 00 euro;
2.2.3.2. ergoterapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) - 45,00 euro;
2.2.3.3. masāža (45 min) – 35,00 euro;
2.2.3.4. logopēda konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
2.2.3.5. audiologopēda konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
2.2.3.6. mākslas terapeita (drāmas, dejas, vizuālās mākslas) konsultācijas un
individuālais atbalsts (45 min) – 45,00 euro;
2.2.3.7. psihiatra konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 55,00 euro;
2.2.3.8. sensorā terapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 30,00 euro

;
2.2.3.9. uztura speciālista konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 30,00 euro

;
4.2.3.10. ABA terapeita konsultācijas un individuālais atbalsts (45 min) – 60,00 euro;
2.2.3.11. par citu speciālistu pakalpojumiem un konsultācijām – Cēsu novada domes
apstiprinātā apmērā;”
1.15. papildināt Līgumu ar 2.2. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.2.1 deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros pēc projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas
Biedrības sniegto pakalpojumu cena tiek noteikta Cēsu novada domes apstiprinātajā
apmērā.”.
1.16. svītrot Līguma 2.3. apakšpunktu;
1.17. izteikt Līguma 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
2.4. Pilnvarotā persona katru mēnesi kopā ar Līguma 1.3.1.4. apakšpunktā noteikto atskaiti
un pārskatu par iepriekšējā mēneša izdevumiem un izdevumus apliecinošiem
dokumentiem vai to atvasinājumiem iesniedz Sociālajam dienestam rēķinu par
finansējumu Uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Ja deleģētā
Uzdevuma ietvaros paredzētie pakalpojumi tikuši sniegti citu pašvaldību klientiem, ziņas
par šo pakalpojumu izmaksām pārskatā norādāmas atsevišķi.”;
1.18. svītrot Līguma 3.1. apakšpunkta otro teikumu;
1.19. izteikt Līguma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes regulāru un sistemātisku analīzi, lai
nodrošinātu Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību.”;
1.20. papildināt Līgumu ar 3.2. 1 apakšpunktu šādā redakcijā:
3.2. 1 Pašvaldība un Pilnvarotā persona ir savstarpēji atbildīgas viena otrai par nodarītajiem
zaudējumiem. Pilnvarotā persona atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus, kas radušies
Līguma darbības laikā, arī pēc tam, kad Līgums zaudējis spēku vai Pašvaldība uzteikusi
Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajos

gadījumos.”
1.21. izteikt Līguma 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. Pilnvarotā persona Pašvaldībai atlīdzina zaudējumus regresa kārtībā, ja zaudējumi
radušies pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā vai
pilnvarotā persona neizpilda vai pienācīgi nepilda deleģēto uzdevumu.”;
1.22. svītrot Līguma 3.4. apakšpunktu;
1.23. izteikt Līguma 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5. Līguma izpildes gaitā Pašvaldība atrodas Pārziņa, bet Pilnvarotā persona - Apstrādātāja
statusā. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk
informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati),

Puses apņemas: nodrošināt Personas datu konfidencialitāti un Personas datus izmantot
tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai; nodrošināt, ka
personas, kas piedalās Personas datu apstrādē, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti;
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu
nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru. Puses informē viena otru par
izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai
lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos Personas datus. Puse,
kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti; Pilnvarotā persona informē
datu subjektu par dienas centra pakalpojumā veicamo datu apstrādi, kā arī darbiniekus
un citus datu subjektus, kuru personas dati tiek apstrādāti Līguma ietvaros atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
noteiktajam. Pēc Līguma saistību izpildes Pilnvarotā persona dzēš tās rīcībā esošos
Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos
paredzēto laika periodu. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot
datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.”;

1.24. aizstāt Līguma 4.1. apakšpunktā vārdu “pārraudzībā” ar vārdu “pakļautībā”;
1.25. svītrot Līguma 4.5. apakšpunktu;
1.26. izteikt Līguma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. Pilnvarotajai personai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes
neiespējamību, izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt vai ietekmē
Uzdevumu izpildi. 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.”;
1.27. izteikt Līguma 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.4. Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģētā Uzdevuma
izpildes sasniegtajiem rezultātiem, 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.”;
1.28. izteikt Līguma 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.7. Līdzēji vienojas noteikt šādus Pilnvarotās personas darbības kvalitātes novērtējuma
kritērijus:
5.7.1. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti, ievērojot pakalpojumu
saņēmēju viedokļu vērtējumu rezultātus;
5.7.2. Pilnvarotās personas iekšējo pārvaldes procesu organizācija, lai nodrošinātu efektīvu
Uzdevuma izpildi.”;
1.29. svītrot Līguma 5.8. apakšpunktu;
1.30. svītrot Līguma 6.4., 6.5. un 6.6. apakšpunktus;

1.31. svītrot Līguma 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktus;
1.32. izteikt Līguma pielikumu šādā redakcijā:

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

1.

No pašvaldības autonomajām funkcijām
izrietošie pārvaldes uzdevumi
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:

Plānotais rezultāts
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
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

dienas aprūpes centrs personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT);
specializētās darbnīcas;
dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (FT);
speciālistu pakalpojumi un konsultācijas
sociālās rehabilitācijas ietvaros un sabiedrībā
balstītu pakalpojumu ietvaros;

īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas brīža
pakalpojums.
Atbalsta grupas un grupu nodarbības personām
ar GRT

2.

2.1.

Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto
pakalpojumu ietvaros nodrošināt klientu
ēdināšanu:
pusdienas – dienas aprūpes centra pakalpojuma
personām ar GRT saņēmējiem un specializēto
darbnīcu pakalpojuma saņēmējiem;

sniegšana:
dienas aprūpes centrs personām ar GRT –
28 vietas;
specializētās darbnīcas - 28 vietas;
dienas aprūpes centrs bērniem ar FT – 10
vietas;

speciālistu pakalpojumi un konsultācijas
sociālās rehabilitācijas ietvaros un
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu ietvaros – vismaz 25
pakalpojuma saņēmējiem.
īslaicīga sociālā aprūpes institūcijā
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
jeb atelpas brīža pakalpojums – 5
vietas.
atbalsta grupas un grupu nodarbības
personām ar GRT – ne mazāk kā 28
personām.
Izpildot pārvaldes uzdevumu, paredzēto
pakalpojumu ietvaros ir nodrošināta
klientu ēdināšana:
pusdienas – dienas aprūpes
pakalpojuma personām ar GRT
saņēmējiem un specializēto darbnīcu
pakalpojuma saņēmējiem;

2.2.
2.3.

pusdienas un launagu - dienas centra bērniem ar
FT pakalpojuma saņēmējiem;
4 ēdienreizes – īslaicīgas sociālās aprūpes

pusdienas un launags - dienas centra
bērniem ar FT pakalpojuma saņēmējiem;
4 ēdienreizes – īslaicīgas sociālās
aprūpes institūcijā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem jeb atelpas

institūcijā bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem
jeb
atelpas
brīža
brīža pakalpojuma
pakalpojuma saņēmējiem.
saņēmējiem.

2. Nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) Līgumā
izdarīto grozījumu saskaņošanai.
3. 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

