
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.349 
 

Par Cēsu novada pašvaldības policijas darbības uzsākšanas plāna apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

         Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 15.panta pirmās 
daļas 12.punktu, likuma “Par policiju” 1., 2.1, 3., 15.panta ceturto daļu, 19.pantu, saskaņā ar Cēsu 
novada domes 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem “Cēsu novada pašvaldības nolikums”, ievērojot 
21.10.2021. Cēsu novada domes sēdes lēmuma Nr. 327 (protokols Nr. 11, 45.punkts) 2.punktā 
noteikto, izstrādāts Cēsu novada pašvaldības policijas nolikums.  
        Ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.11.2021. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu 
novada dome, ar 18 balsīm par (Ainārs Šteins, 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, 
Andris Mihaļovs, Laimis Šāvējs), pret nav,  atturas nav nolemj: 
 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības policijas darbības uzsākšanas plānu, saskaņā ar pielikumu. 
2. Plāna izpildi un kontroli veic Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes 

11.11.2021. lēmumam Nr.349 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Cēsu novada domes 

11.11.2021. lēmumu Nr. 349 
 

PLĀNS 
Cēsu novada pašvaldības policijas      

darbības uzsākšanai 
 

Izstrādāts pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021. gada 9.septembra lēmumu Nr. 206 “Par Cēsu novada 
pašvaldības policijas izveidošanu”  
 
Mērķis:  sekmīga Cēsu novada pašvaldības policijas (turpmāk – PP) darbības uzsākšana ar 2022. gada 
1. janvāri. 
 



Uzdevums - Nodrošināt nepieciešamās darbības Cēsu novada pašvaldības policijas uzsākšanai ar 2022. gada 
1. janvāri. 
  
 

Pasākums, nepieciešamās darbības Atbildīgais Izpildes laiks 
Pamatdarbības dokumenti   

Izstrādāt PP struktūru un virzīt  
apstiprināšanai Cēsu novada domes 
sēdē (turpmāk – Dome) 

 Darba grupa  2021. gada 4. novembris 
- Finanšu komitejā, 2021. 
gada 11. novembris - 
Domē 

Izstrādāt PP nolikumu un iesniegt 
apstiprināšanai domes 
priekšsēdētājam  

Pašvaldības policijas 
priekšnieks 

 2021. gada 4. novembris 
- Finanšu komitejā, 2021. 
gada 11. novembris - 
Domē 

Darba tiesisko attiecību jautājumi 
Izstrādāt un apstiprināt Domē PP 
amata vienības,  

 Darba grupa 2021. gada 4. novembris 
- Finanšu komitejā, 2021. 
gada 11. novembris - 
Domē 

Izstrādāt, apstiprināt amatu aprakstus, 
amatu saimes, līmeņus, mēnešalgu 
grupas 

CA personāla 
vadītājs/speciālists,  PP 
priekšnieka vietnieks 

2021. gada 
novembris/decembris 

Izstrādāt kārtību, vērtēšanas kritērijus 
un organizēt iekšējo konkursu uz 
amata vienībām PP  

CA personāla vadītājs/PP 
priekšnieks, vietnieks 

2021. gada novembris 

Darbinieku izvērtēšana un 
piedāvāšana turpināt darba tiesiskās 
attiecībās attiecīgajā PP amatā 

PP priekšnieks, vietnieks 
CA personāla 
vadītājs/speciālists 

2021. gada novembris/ 
decembris 

Grozījumi darba līgumos   CA personāla 
vadītājs/speciālists 
(sagatavo), 
Domes 
priekšsēdētājs(paraksta) 

2021. gada decembris 

Uzteikums, ja darbinieks nepiekrīt 
darba līguma grozījumiem vai 
darbiniekam nav iespējams piedāvāt 
citu līdzvērtīgu amatu  (tai skaitā, 
saskaņojumi ar arodbiedrību) 

 CA personāla 
vadītājs/speciālists 
(sagatavo), 
Domes 
priekšsēdētājs(paraksta) 

2021. gada decembris 

Sagatavot  apvienību pārvalžu 
darbinieku personāla lietas, veikt to 
nodošanu un pieņemšanu 

 Apvienību pārvalžu 
vadītāji (sagatavo un 
nodod), PP vietnieks, 
piedaloties CA personāla 
vadītājam/speciālistam 
(pieņem) 
  
 

2021. gada decembris 

Veikt darbinieku pārreģistrāciju EDS, 
mainoties darba devējam 

 CA personāla vadītājs  2021. gada decembra 
beigas/ 2022. gada 
janvāra sākums 

Lietvedība un arhīvs 
Nododamo lietu apzināšana un 
nodošana (ja nepieciešams) 

Apvienību pārvaldes 
(vadītāji), CA PP 
priekšnieks, speciālists 

 2021. gada decembris/ 
2022. gada janvāris 



Aktualizēt CA PP nomenklatūru   CA arhivārs 2022. gada 
janvāris/februāris 

Materiāltehniskais nodrošinājums 
Darba vietas un aprīkojuma 
nodrošināšana, materiāli tehnisko lietu 
nodošana/pieņemšana 

 CA Īpašumu 
apsaimniekošanas 
pārvalde, IKT 

 2021. gada 
decembris/2022. gada 
janvāris 

Pieejas datu bāzēm CA IKT 2022. gada janvāris 
 
 
Plānu sagatavoja ar Cēsu novada domes 2021. gada 9.septembra lēmumu Nr. 206 “Par Cēsu novada 
pašvaldības policijas izveidošanu” izveidota darba grupa. 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


