
 
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.303 
 

 Par grozījumu Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta lēmumā Nr. 144 “Par Cēsu 
novada bāriņtiesas izveidošanu”   

Ziņo: A.Šteins, priekšsēdētāja vietnieks 
 
Cēsu novada dome 2021. gada 19. augustā pieņēma lēmumu Nr. 144 “Par Cēsu novada 

bāriņtiesas izveidošanu”, ar kuru nolemts  izveidot Cēsu novada bāriņtiesu kā Cēsu novada 
pašvaldības iestādi, reorganizējot Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu 
bāriņtiesu, Cēsu novada bāriņtiesu, Priekuļu novada bāriņtiesu un Vecpiebalgas novada Bāriņtiesu, 
tās apvienojot, nosakot, ka reorganizācija pabeidzama līdz 2021. gada 31.oktobrim un Cēsu novada 
bāriņtiesa savu darbību uzsāk ar 2021. gada 1. novembri. 

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums” 191. punktu, 2021. gada 1.jūlija lēmuma Nr. 12  “Par jaunizveidotā Cēsu 
novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības policiju, dzimtsarakstu 
nodaļu un būvvalžu darbību” (prot. Nr. 2, 11. punkts)  2.punktu bāriņtiesu darbību Cēsu novadā līdz 
vienas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim (izņemot, ja 
normatīvie akti nosaka īsāku termiņu), turpina nodrošināt un darbojas Cēsu novadā apvienojamo 
pašvaldību bāriņtiesas. Tāpat Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 23.punkts noteic, ka līdz jaunas 
bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību 
bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Cēsu novada pašvaldība 2021. gada 
3. septembrī izsludināja atklātu konkursu uz Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu, taču 
noteiktajā termiņā netika saņemti kandidātu pieteikumi, tāpēc 2021. gada 20. septembrī pašvaldība 
izsludināja atkārtotu konkursu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu 2021. gada 30. 
septembris. Šobrīd noris pretendentu vērtēšana. Līdz ar to nav iespējams nodrošināt, ka Cēsu 
novada bāriņtiesa savu darbību uzsāk 2021. gada 1. novembrī. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. un 23. punktu, 
Bāriņtiesu likuma 2. pantu un pārejas noteikumu 23. punktu un ievērojot Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 14.10.2021. atzinumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  
pret nav,  atturas nav,Cēsu novada dome nolemj: 

 
Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta lēmumā Nr. 144 “Par Cēsu 

novada bāriņtiesas izveidošanu” (prot. Nr. 7, 51.punkts) un izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 
 



“2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minēto iestāžu reorganizācija pabeidzama līdz 2021. gada 31. 
decembrim un Cēsu novada bāriņtiesa savu darbību uzsāk ar 2022. gada 1. janvāri.” 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU  

 


