
 
 

LĒMUMS 
 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.382 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.20 
 “Par Satiksmes drošības komisiju” 

 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu, 

ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.11.2021. atzinumu (prot. 
Nr.7), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm  - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 

1. Izslēgt no Satiksmes drošības komisijas   sastāva   komisijas   locekli AS “Latvijas Valsts ceļi” 
Cēsu nodaļas vadītāju Uldi Plendišķi. 

2. Iekļaut   Satiksmes drošības   komisijas   sastāvā   kā komisijas locekļus: 
2.1. AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieri Didzi Zvirbuli; 
2.2. CSDD Cēsu KAC vadītāju Andri Milleru; 
2.3. Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes sastāvā 
esošās Būvvaldes galveno teritorijas plānotāju Zani Gulbinsku. 
 

3. Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.20 “Par satiksmes drošības 
komisiju” grozījumus un izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 
“1. Izveidot Satiksmes drošības komisiju šādā sastāvā: 
       1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs; 
       1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Guntars Norbuts; 
       1.3.   Komisijas Locekļi: 

1.3.1. Latvijas valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa 
priekšnieks Aldis Pāže; 
1.3.2. CSDD Cēsu KAC vadītājs Andris Millers; 
1.3.3. AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieris Didzis Zvirbulis; 
1.3.4. Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vecākais komunālinženieris Jāni Kanders; 
1.3.4. Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes 
sastāvā esošās Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja Zane Gulbinska. 

1.4. Komisijas sekretārs - Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes vecākais komunālinženieris Jānis Kanders.” 



 
4. Satiksmes drošības komisija īsteno dotos uzdevumus Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, 

atbilstoši apstiprinātam “Satiksmes drošības komisijas nolikumam”, kā arī atsevišķos 
gadījumos izskata, sniedz atzinumus vai pieņem lēmumus ar mērķi nodrošināt drošu un ērtu 
ceļa satiksmi Cēsu novada teritoriālā iedalījuma vienību apvienībās, ja saņemts iesniegums 
no attiecīgās apvienības pārvaldes. 

5. Uzdot Amatas apvienības pārvaldei, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei, Līgatnes apvienības 
pārvaldei, Pārgaujas apvienības pārvaldei, Priekuļu apvienības pārvaldei un Vecpiebalgas 
apvienības pārvaldei veikt grozījumus savu pārvalžu nolikumos, kuros pilnvarot tos pieņemt 
lēmumus par drošu un ērtu satiksmes nodrošinājumu pārvaldes teritorijā, izstrādāt ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanas un ierobežojuma plānus, t.sk. publisko pasākumu un 
remontdarbu norises vietās un laikā, kā arī izskatīt iesniegumus ceļa satiksmes drošības 
jautājumos. 

6. Komisijas locekļiem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” veikt darbības, kas saistītas ar valsts amatpersonas amata savienošanu. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas priekšsēdētājam. 
 

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs      J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


