
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.355 
 
Par reorganizācijas plāna Cēsu novada Sociālā dienesta darbības uzsākšanai, Cēsu novada sociālā 

dienesta nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 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, uz apvienojamo institūciju bāzes tiek izveidots Cēsu novada sociālais dienests kā Cēsu 
novada pašvaldības iestāde, kas savu darbību uzsāk 2022. gada 1. janvārī.      
 Ar Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 328 “Par Cēsu novada sociālā 
dienesta vadītāja apstiprināšanu” iecelts Cēsu novada sociālā dienesta vadītājs, un vadītājam uzdots  
sagatavot un iesniegt Finanšu komitejā izskatīšanai un domes sēdē apstiprināšanai reorganizācijas 
plānu darbības uzsākšanai, iestādes nolikumu un amata vienību sarakstu Cēsu novada sociālajam 
dienestam. 
 Ievērojot iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu un Cēsu novada domes                                               
2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. 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 21. oktobra lēmuma 
Nr. 328 “Par Cēsu novada sociālā dienesta vadītāja apstiprināšanu” 2. punktu, ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 2021. gada 4. novembra atzinumu (protokols Nr.6),  Cēsu novada dome 
ar 17 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, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt reorganizācijas plānu Cēsu novada sociālā dienesta darbības uzsākšanai saskaņā 
ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt Cēsu novada sociālā dienesta nolikumu saskaņā ar 2. pielikumu. 
3. Apstiprināt Cēsu novada sociālā dienesta amata vienību sarakstu saskaņā ar 3. pielikumu. 
4. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru K. Auziņu līdz 2021. gada 31. decembrim 

apstiprināt Cēsu novada sociālā dienesta amata vienībām paredzētās mēnešalgas Cēsu 
novada sociālā dienesta 2022. gada plānotā budžeta ietvaros. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


