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Par 2022. gada 27. janvāra nolikuma “Grozījums Cēsu novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: B.Mežale, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Ar 2022. gada 1. janvāri darbību ir uzsākusi Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests). Sociālais dienests izveidots, pamatojoties uz Cēsu novada domes
2021. gada 9. septembra lēmumu Nr. 204 “Par Cēsu novada Sociālā dienesta izveidošanu”, apvienojot Cēsu
novadu veidojošo bijušo pašvaldību sociālos dienestus, un Sociālais dienests ir Cēsu novadu veidojošo bijušo
pašvaldību sociālo dienestu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs,
ciktāl normatīvie akti un domes lēmumi nenosaka citādi. Ar Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra
lēmumu Nr. 355 apstiprināts Cēsu novada Sociālā dienesta nolikums un Cēsu novada Sociālā dienesta amatu
saraksts.

Bijušā Priekuļu novada Sociālajā dienestā izveidota struktūrvienība “Dienas aprūpes centrs”, kas 
kā pašvaldības iestādes struktūrvienība un patstāvīgs sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz dienas 
aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem 
(reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2021. gada 15. martā attiecīgi ar 
Nr.1394 un Nr.1395; ziņas pārbaudītas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums). Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā īstenošanu un sociālo pakalpojumu – dienas 
aprūpes centra un specializēto darbnīcu - sniegšanas nepārtrauktību un pieejamību iespējami tuvu 
dzīvesvietai Cēsu novada iedzīvotājiem, Sociālajā dienestā ir saglabājama struktūrvienība “Dienas 
aprūpes centrs” un izveidojama struktūrvienība “Specializētās darbnīcas” Sociālo pakalpojumu nodaļas 
sastāvā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas
7. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma  28.  pantu  un  16.  panta  otro  daļu,  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likuma  pārejas
noteikumu 6. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. panta otro daļu, 10. panta otro
daļu, 11. panta 2. punktu un 17. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra
lēmuma Nr.  204 “Par  Cēsu novada Sociālā  dienesta  izveidošanu 6.  punktu,  ievērojot  Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2022. gada 13. janvāra atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome,
ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav,  nolemj:

1. Apstiprināt 2022. gada 27. janvāra nolikumu „Grozījums Cēsu novada Sociālais dienesta nolikumā” 
saskaņā ar pielikumu.

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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