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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”

Pamatojoties uz nepieciešamību projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas
Nr.9.2.2.1/15/I/003) ietvaros nodrošināt sociālo pakalpojumu – grupu mājas (dzīvokļa)
pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 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;

– likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo un otro daļu, kas cita starpā noteic, ka likuma
“Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas kārtībā,
kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos, un paredzēto
autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības;

– likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas noteic, ka 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.);

– likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļu, kas noteic, ka 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;

– Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk;

– Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, kas noteic, ka privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus;

– Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa, noteic, ka privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī
citus kritērijus;

– Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu konstatē
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus;

– Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, pašvaldībai, kuras
teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju
saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,

– Ministru kabineta  2016.gada 20.decembra noteikumiem 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

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums


integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi”;
– Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada

25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par sociālajiem pakalpojumiem
Valmieras novadā”,

un ņemot vērā, ka:
– Pašvaldības iestāde “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – Pārvalde)

organizējot tirgus izpēti “Grupu mājas (dzīvokļa), dienas aprūpes centra un specializēto
darbnīcu pakalpojumu nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”
noteica kritērijus un prasības grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanai. Pārvalde
izvērtējot biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr.40008001803
(turpmāk – Biedrība) pieredzi, reputāciju, resursus un personāla kvalifikāciju kā atbilstošu
pakalpojuma sniegšanai noteica Biedrību un 2022.gada 16.februārī ar Biedrību noslēdza
Pakalpojuma līgumu Nr.10.901/9.5.2/22/38.

‒ Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 27.1panta ceturtajai daļai un
Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr. 829 “Noteikumi par dienas centru,
grupu māju (dzīvokļu) un pusceļu māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanu” 2.punktam, Biedrība ir reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā,
un Biedrības pakalpojumu sniegšanas pieredzi, kvalitāti un reputāciju atsauksmē atzinīgi ir
novērtējusi Labklājības ministrija un Vidzemes plānošanas reģions (atsauksmes
pievienotas tirgus izpētes dokumentācijai).

– Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija (statuss piešķirts ar Valmieras ieņēmumu
dienesta 2005.gada 20.maija lēmumu Nr.122) un Biedrības darbības mērķis ir veicināt
sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot
sociālās un veselības aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību –
veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus;

– Biedrībai ir vairāk kā 15 gadu pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā un vismaz trīs
gadu pieredze darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;

– Biedrībai ir atbilstošs aprīkojums un kvalificēti darbinieki atbilstoši Ministru kabineta
2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” I, II, X,
nodaļai (darbinieku saraksts pievienots tirgus izpētes dokumentācijai);

– Sadarbības līgumu pārjaunojumu Nr.10.901/9.5.2/21/53 par Eiropas Sociālā fonda
projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, kas 2021.gada 14.septembrī noslēgts starp
Pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, kā arī Sociālo un veselības lietu un Finanšu
komitejas 14.07.2022. atzinumiem,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis, Juris
Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. deleģēt Biedrībai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tas ir,
atbilstoši Valmieras novada Sociālās lietu pārvaldes lēmumam (nosūtījums) nodrošināt ES
fonda projektā “Vidzeme iekļauj” iesaistītajām personām grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar vai bez pašaprūpes prasmēm;

2. slēgt lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu uz laiku no 2022.gada 1.augusta līdz
2023.gada 31.jūlijam;

3. uzdot Valmieras novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt lēmuma 1.punktā noteikto
deleģēšanas līgumu;

4. uzdot Pārvaldei uzraudzīt noslēgtā līguma izpildi, t.sk. veikt deleģētā uzdevuma izpildes
efektivitātes un kvalitātes analīzi atbilstoši normatīvajos aktos un deleģēšanas līguma



7.punktā noteiktajām prasībām;
5. uzdot Pārvaldei informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par

noslēgto deleģēšanas līgumu;
6. uzdot Pašvaldības administrācijai struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu

apkalpošanas centram” informāciju par deleģētajiem uzdevumiem un deleģēšanas līgumu
5 darba dienu laikā no noslēgšanas dienas publicēt Pašvaldības mājaslapā internetā.

Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 8 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


