
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

16.06.2022.                           Nr.353 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumā  
Nr. 308 “Par  deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 
 Cēsu novada pašvaldība 2022. gada 30. martā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr. 3/2022/1-29, 
turpmāk – Līgums, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 308 “Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu 
novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 104), turpmāk – Lēmums, par no likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta 7. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes 
uzdevumu – sociālo pakalpojumu, tostarp, dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) sniegšanas deleģēšanu biedrībai “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, 
reģistrācijas Nr.40008008765, juridiskā adrese Balvu iela 11, Rīga, LV – 1003 (turpmāk – Pilnvarotā 
persona).  

Lēmuma 4.2.2. apakšpunktā, citastarp, noteikts, ka deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros 
projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas laikā cena par Pakalpojumu nosakāma atbilstoši 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 “Deinstitucinalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 313) 
paredzētajā apmērā, proti, 2,00 euro par stundu. Atbilstoši lēmumam noteikta arī Pakalpojuma cena ar 
Pilnvaroto personu 2022. gada 30. martā noslēgtajā deleģēšanas līgumā Nr. 3/2022/1-29 (turpmāk – 
Līgums).  

 2022. gada 22. aprīlī stājušies spēkā MK noteikumu Nr. 313 grozījumi (Ministru kabineta 2022,. 
gada noteikumi Nr. 242 “Grozījumi 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"), ar ko atcelts Pakalpojuma kompensējamās cenas ierobežojums (25.5. 
apakšpunkts) un līdz ar to Lēmumā un Līgumā nav noteikts konkrēts Pakalpojuma cenas apmērs. 
 Ņemot vērā MK noteikumu Nr. 313  25.5. apakšpunkta grozījumus un saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu par to, ka valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros pašvaldību pilnvaroto 
privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī 
atbrīvojumus privātpersonām nosaka pašvaldības dome, ir izdarāmi atbilstoši grozījumi Lēmumā un 
Līgumā.  
 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un 
otro daļu, 43.1 panta pirmo un trešo 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, 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 ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 



9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucinalizācija” īstenošanas noteikumi”  25.5. apakšpunktu un Cēsu novada 
domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” 
5.7. apakšpunktu un 49. – 52. punktu,  

atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2022. gada 2. jūnija 
atzinumam (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2022. gada 9. jūnija atzinumam (prot. 
Nr.7), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, 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, Laimis Šāvējs) ,  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.   svītrot 4.2.2. apakšpunktā vārdus “dienas aprūpes centra pakalpojumu un”; 
1.2.   papildināt lēmumu ar 4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
         “4.2.4. par dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu -  2,00 euro 

par stundu; 
 1.3. izteikt 2. pielikuma (turpmāk – Līgums) 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2.  Uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu cena projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas 
laikā līdz 2023. gada 31. oktobrim ir noteikta ar Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra 
lēmumu Nr. 308 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” 
(ar Cēsu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr. 104 un 2022. gada 16. jūnija 
lēmumā Nr.353 paredzētajiem grozījumiem):”; 

1.4. svītrot Līguma 2.2.2. apakšpunktā vārdus “dienas aprūpes centra pakalpojumu un” 
1.5. papildināt Līgumu ar 2.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  
        “2.2.4.  par dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu –  
          2,00 euro par stundu vienai personai”.  
2. Nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) Līgumā izdarāmo 

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 
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