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Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā 
______________________________________________________________ 

Ziņo: K.Auziņš, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors 
 
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021.gada 1.jūliju savu 

darbību uzsāka jaunizveidotais Cēsu novads. Uz doto brīdi novadā vēl nav vienota, koordinēta un 
pārvaldīta drošības sistēma. Pašreizējie drošības risinājumi notiek papildus-pienākumu un 
ārpakalpojumu ietvaros, t.i. drošības pārvaldība ir lokāla, ar to nenodarbojas sertificēti drošības 
speciālisti. Līdz ar to ir nepieciešamība sistematizēta novada drošības jomu, kā ietvaros uzlabot 
pašvaldības iestādēs esošās drošības sistēmas un procedūras. Lai sekmīgi īstenotu vienotu drošības 
koncepta izstrādi un ieviešanu, nepieciešams izveidot amata vienību – “drošības speciālists” 
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Drošības speciālists 1 2149 40 3 V 12 1600,00  
(ietverta ugunsdrošība, darba aizsardzība un civilā aizsardzība). Amata pakļautība – 

izpilddirektors. Drošības speciālista pamatuzdevums,- 
- Sistēmas izveide, uzturēšana un attīstība; 
- Standartu izstrāde un izplatīšana; 
- Dokumentācijas izstrāde; 
- Ārpakalpojumu iepirkumu plānošana un nodrošināšana; 
- Drošības tehnisko risinājumu ieviešanas organizēšana;  
- Drošības jautājumu ziņojumi, atskaites, informācijas izplatīšana; 
- Sadarbība ar Pašvaldības Policiju; Apsardzi; Valsts Policiju, NBS, Drošības iestādēm; 
- Pašvaldības vadības konsultēšana drošības jautājumos; 
- Pašvaldības vadības konsultēšana krīžu gadījumos; 
- Apziņošanas sistēmas izveidošana, uzturēšana; 
- Drošības jautājumu koordinēšana, pārvaldība un kontrole; 
- Sekošana kontroles termiņiem; 
- Auditi un drošības inspekcijas; 
- Trauksmes un ārkārtas gadījumu testi; 
- Instruktāžas, apmācība, drošības semināru organizēšana (drošības koordinatori; visi 

darbinieki; fokusa grupas, piemēram, pedagogi, skolu medicīnas personāls, tehniķi); 
- Praktiskās apmācības – evakuācija, ugunsgrēka dzēšana, u.c.; 
- Drošības incidentu algoritmu izveide; 
- Sekošana nozares aktuālajām tendencēm, izglītošanās un jaunievedumu ieviešana; 
- Draudu un ievainojamību noteikšana. 
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 3.panta pirmo daļu civilās 

aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību 



institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība 
civilās aizsardzības jomā. 

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 1.panta 3.punktam darba aizsardzības speciālists ir 
uzņēmuma darbinieks vai dienesta attiecībās esoša persona, kuras pienākums ir organizēt un 
kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta pirmo daļu darba devējs, ņemot vērā 
uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, norīko vai pieņem darbā vienu vai vairākus darba 
aizsardzības speciālistus vai noslēdz līgumu ar kompetentu speciālistu vai kompetentu institūciju. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, MK 
noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem 
un kvalifikācijas pamatprasībām” 131. un 131.30., 131.35. punktu, MK noteikumiem Nr. 1075 “Valsts 
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot saistošo noteikumu “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 01.07.2021. lēmumu Nr.2) 14.punktā 
noteikto un Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu 
Nr. 11) 1.8.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.11.2021. atzinumu 
(prot.Nr.6), Cēsu novada dome, 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, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Ar 01.01.2022. izveidot Cēsu novada pašvaldībā Cēsu novada centrālās administrācijas,  

administrācijas birojā amata vienību – drošības speciālists (viena amata vienības): 
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2. Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, amatu aprakstu izstrādi un personāla 
atlases procesa (konkursa) nodrošinājumu) izpildes organizēšanu, saistībā ar izveidoto amata 
vienību, uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas vadītājam, t.i. izpilddirektora 
vietniekam. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs      J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


