
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.361 

Par Budžeta komisijas izveidošanu 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.pantu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 41.panta pirmo 
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas otro daļu, likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 1.panta 1.punktu, 4.panta otrās daļas 3.punktu, 20.panta 
piekto daļu, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, 
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamenta (apstiprināts ar Cēsu novada domes 
30.09.2021. lēmumu Nr.278) 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
04.11.2021. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome ar 17 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, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
 

1. Pašvaldības 2022.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai izveidot Budžeta komisiju šādā 
sastāvā:  
1.1. komisijas priekšsēdētājs - domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs;  
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - izpilddirektors Kaspars Auziņš;  
1.3. komisijas loceklis - domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis;  
1.4. komisijas loceklis - domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins;  
1.5. komisijas locekle – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Biruta Mežale;  
1.6. komisijas loceklis – Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Indriķis Putniņš;  
1.7. komisijas loceklis - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ivo Rode;  
1.8. komisijas locekle - deputāte Inese Suija-Markova;  
1.9. komisijas loceklis - deputāts Guntis Grosbergs;  
1.10. komisijas loceklis - deputāts Hardijs Vents;  
1.11. komisijas loceklis - deputāts Andris Mihaļovs;  
1.12. komisijas locekle – deputāte Elīna Stapulone; 
1.13. komisijas locekle – Finanšu pārvaldes vadītāja Aivija Zerne. 
2. Komisijas galvenie uzdevumi: 
2.1. Izskatīt un sniegt atzinumus par papildus pieprasījumu iekļaušanu 2022.gada budžeta projektā; 
2.2. Komisija pēc būtības izskata domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora 
novīzētos dokumentus. 
3. Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis 
sadalās vienādi, izšķiroša ir Komisijas priekšsēdētāja, vai viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja 
vietnieka balss.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 


