
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

16.06.2022.                           Nr.383 
Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta 

 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības  
“Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa 

grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu 
īstenošanā’’  pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs ar jauniešiem” izstrāde” 

Ziņo A.Judeiks, Sociālā dienesta vadītājs 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu 
un Sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2019.gada 
17. decembra noteikumu Nr.686 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar 
riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 
īstenošanas noteikumi” 11.2. apakšpunktu un ņemot vērā Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā 
projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības 
“Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa 
grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’ 
ietvaros īstenoto pilotprojektu “Metodikas “Sociālais darbs ar jauniešiem” izstrāde”, Cēsu novada dome, 
ar 16 balsīm - par (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, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, 
nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais dienests) dalību Labklājības 
ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' 
(projekta Nr.9.2.1.1./I/15/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu 
sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo 
metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’  pilotprojektā “Metodikas “Sociālais 
darbs ar jauniešiem” izstrāde” (turpmāk – pilotprojekts), pilotprojekta finansējums - no ESF un 
valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinot pašvaldības budžeta priekšfinansējumu; plānotais 
pilotprojekta īstenošanas laiks – no 2022. gada 1. jūnija  līdz 30. novembrim. 

2. Deleģēt Sociālo dienestu slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par pilotprojekta 
īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums) un īstenot sadarbības līgumā noteikto saistību izpildi, 
tajā skaitā parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju. 

3. Iekļaut pilotprojektam nepieciešamo priekšfinansējumu  Sociālā dienesta 2022. gada budžeta 
grozījumu projektā. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


