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Par Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa pārvaldības reorganizāciju 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: K.Pots, Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes 
vadītājs 

 
Lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu komunikācijas un klientu servisa funkciju 

īstenošanu Cēsu novada pašvaldībā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās 6. 
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27. pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 2021. gada 14. oktobra atzinumu (prot. Nr. 5), atklāti balsojot ar 18 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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  
atturas nav,Cēsu novada dome nolemj: 

1. Noteikt Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldi kā 
centralizētu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību realizētāju un metodisko centru 
klientu servisa attīstībai novadā. 

2. Reorganizēt Cēsu novada Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu apvienību pārvaldes, 
nododot Cēsu novada centrālajai administrācijai sabiedrisko attiecību funkciju. 

3. Reorganizēt Cēsu novada Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas 
apvienību pārvaldes, nododot Cēsu novada centrālajai administrācijai klientu servisa 
metodiskā centra, pakalpojumu un e-pakalpojumu attīstības funkcijas. 

4. Noteikt, ka Cēsu novada centrālā administrācija ir to tiesību, saistību, finanšu līdzekļu un 
lietvedības pārņēmēja, kas saistīti ar sabiedrisko attiecību un klientu servisa metodiskā 
centra funkciju nodrošināšanu, ciktāl normatīvie akti un domes lēmumi nenosaka citādi. 

5. Noteikt, ka centralizētās Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldes darbība sākama ar 2022. gada 1. janvāri. 

6. Izveidot darba grupu centralizētās Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un 
klientu servisa pārvaldes darbības sākšanai šādā sastāvā: 
6.1. Kārlis Pots, Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa 

pārvaldes vadītājs, darba grupas vadītājs; 
6.2. Laura Prikule, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas 

vadītāja; 
6.3. Ilze Goba, Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes kancelejas vadītāja; 
6.4. Eva Koljera, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma un Āraišu ezerpils 

nodaļas vadītāja; 
6.5. Eva Meijere, Cēsu novada Pārgaujas apvienības Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja; 



6.6. Signe Rupaine, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību 
speciāliste/iepirkumu tehniskā sekretāre; 

6.7. Dzidra Ješkina, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkas vadītāja. 

6.8. Kaspars Auziņš, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 
7. Uzdot lēmuma 6. punktā minētajai darba grupai sagatavot un iesniegt 2021. gada 

4. novembra Finanšu komitejas sēdē izskatīšanai, pēc tam domes sēdē apstiprināšanai Cēsu 
novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes struktūru, kā arī 
izstrādāt plānu centralizētās Cēsu novada centrālās administrācijas Komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldes darbības sākšanai. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam. 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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