
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.219 

 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra lēmumā  

Nr. 405 “Par  deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Cerību spārni”” 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 405 “Par  deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar biedrību  “Cerību spārni” (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 21. janvārī Cēsu novada pašvaldībā 
(turpmāk – Pašvaldība) tika saņemts VARAM  2021. gada 21. janvāra VARAM atzinums                                  
Nr. 1-132/563, 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 un 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,  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” 5.4.,5.6., 5.15 
un 5.16. apakšpunktu un VI, VIII, XVII un XVIII nodaļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un 
veselības jautājumu komitejas 2022. gada 7. aprīļa atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 17 
balsīm  - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, 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), 
(deputāti Andris Mihaļovs un Laimis Šāvējs nav tiešsaistē), pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra lēmumā Nr. 405 “Par  deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar biedrību  “Cerību spārni”” (turpmāk – Lēmums” šādus grozījumus: 
1.1. izteikt preambulas 7. rindkopas otro teikumu šādā redakcijā: 
 “Cēsu novada domes 02.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Cēsu novadā” līdztekus citiem sociālo pakalpojumu veidiem noteikti šādi Cēsu 
novada iedzīvotājiem sniedzamie sociālo pakalpojumu veidi: grupu dzīvokļa (mājas) 
pakalpojums, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās 
darbnīcas, speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu ietvaros.”; 

1.2. izteikt preambulas 12. rindkopu šādā redakcijā: 
 “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.”; 

1.3. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 
“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 – sniegt šādus sociālos pakalpojumus:  grupu dzīvokļa (mājas) 
pakalpojumu - personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT); dienas aprūpes centra 
personām ar GRT pakalpojumu; specializēto darbnīcu pakalpojumu -  personām ar GRT; 
speciālistu pakalpojumi un  konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un personām ar GRT un 
noslēgt ar Biedrību deleģēšanas līgumu uz pieciem gadiem saskaņā ar 2. pielikumu.” 

1.4. izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:  
“3. Noteikt, ka deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā bezatlīdzības lietošanā nodotā 

Pašvaldības nekustamā  īpašumā ēkās “Spāres muiža 5, Amatas pagasts, Cēsu novads”, “Spāres 
muiža 21, Amatas pagasts, Cēsu novads” un “Spāres muiža 34, Amatas pagasts, Cēsu novads” 
biedrība “Cerību spārni” deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros paredzētos sociālos 
pakalpojumus sniedz tikai kā bezmaksas pakalpojumus projektā “Vidzeme iekļauj” paredzēto 
mērķa grupu klientiem atbilstoši Sociālā dienesta lēmumiem vai nosūtījumiem. 

 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), 
pēc šī projekta īstenošanas – no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem; 

4.2. deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā Biedrības 
sniegto pakalpojumu cena tiek noteikta saskaņā ar 1.1 pielikumu, pēc  projekta “Vidzeme 
iekļauj” īstenošanas  - Cēsu novada domes apstiprinātajā apmērā; 

4.3. Biedrība reizi gadā informē Cēsu novada domi  par Uzdevuma izpildi, prezentējot Uzdevuma 
izpildes attiecīgā gada rezultātus.”; 

1.5. aizstāt 6. punktā vārdus “Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” (direktors 
A. Judeiks)“ ar vārdiem “Cēsu novada Sociālo dienestu (vadītājs A. Judeiks)”. 

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

“Biedrībai  “Cerību spārni” 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 
Plānotais rezultāts 

 Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laikā 
pēc Cēsu novada  Sociālā dienesta lēmuma 
vai  nosūtījuma nodrošināt ēkās "Spāres 
muiža 21", Amatas pagasts, Cēsu novads, 
"Spāres muiža 34", Amatas pagasts, Cēsu 
novads, "Spāres muiža 5", Amatas pagasts, 
Cēsu novads, atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem Eiropas Savienības fonda 
projekta “Vidzeme iekļauj” (Nr. 
9.2.2.1./15/I/003)   mērķa grupām (turpmāk 

Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes 
laikā pēc  Cēsu novada Sociālā dienesta 
lēmuma vai nosūtījuma ēkās  "Spāres 
muiža 21", Amatas pagasts, Cēsu 
novads, "Spāres muiža 34", Amatas 
pagasts, Cēsu novads, "Spāres muiža 5", 
Amatas pagasts, Cēsu novads,  atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajām prasībām 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem 
Klientiem ir nodrošināta šādu  sociālo  
pakalpojumu sniegšana: 



– Klienti) šādu sociālo  pakalpojumu 
sniegšanu: 

1. grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums – 
personām ar GRT 

grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums -  
personām ar GRT – 10 vietas 

2.  dienas aprūpes centra personām ar GRT 
pakalpojums 

dienas aprūpes centra personām ar GRT 
pakalpojums -  10 vietas 

3. 
 

specializēto darbnīcu pakalpojums – 
personām ar GRT 

specializēto darbnīcu pakalpojums -  
personām ar GRT - 8 vietas 

4.  speciālistu pakalpojumi un konsultācijas 
sociālās rehabilitācijas un  sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu ietvaros – personām 
ar GRT un bērniem ar FT 

speciālistu pakalpojumi un konsultācijas 
sociālās rehabilitācijas un  sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu ietvaros: bērniem 
ar FT - 18 unikālie klienti; personām ar 
GRT - 12 unikālie klienti. 

1.8. papildināt lēmumu ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:  
 
“Deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedzamo sociālo pakalpojumu cena projekta “Vidzeme 

iekļauj” (reģ. Nr. 9.2.2.1./15/I/003) īstenošanas laikā līdz 2023. gada  31. oktobrim 
 

Nr.p.k. Pakalpojums Cena (bez PVN) vienai personai 
1.  Grupu dzīvokļa (mājas) 

pakalpojums  
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.  Dienas aprūpes centrs 
personām ar GRT 

3.  Specializētās darbnīcas 

4.  Speciālistu pakalpojumi 
un konsultācijas 
sociālās rehabilitācijas 
un sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu ietvaros: 

 

4.1.  atbalsta grupas un 
grupu nodarbības 
personām ar GRT 

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.  psihologa pakalpojums 
personām ar GRT 

4.3.  kanisterapija (dzīvnieku 
terapija) personām ar 
GRT un bērniem ar FT 

35,00 euro/st. (nodarbība) 

4.4.  mākslas terapija 
personām ar GRT un 
bērniem ar FT 

25,64 euro/st. (nodarbība) 



4.5.  fizioterapija personām 
ar GRT un bērniem ar 
FT 

25,64 euro/st. (nodarbība) 

4.6.  mūzikas terapija 
bērniem ar FT 

25,64 euro/st. (nodarbība) 

4.7.  Montesori nodarbības 
bērniem ar FT 

25,64 euro/st. (nodarbība) 

4.8. logopēda nodarbība 
bērniem ar FT 

25,64 euro/st. (nodarbība) 

4.9.  citu speciālistu 
pakalpojumi vai 
konsultācijas 

Cēsu novada domes apstiprinātā apmērā 

 
1.9. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 
2. Deleģēšanas līguma projektu pirms līguma noslēgšanas nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai. 
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 
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