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Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā 
______________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021.gada 1.jūliju savu 

darbību uzsāka jaunizveidotais Cēsu novads. Izveidojoties jaunai iestādei Cēsu novada centrālā 
administrācija un saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 
01.07.2021. lēmumu Nr.2), Domes sēžu, komiteju un komisiju tehnisko apkalpošanu nodrošina 
Centrālās administrācijas darbinieks. Komiteju tehniskā apkalpošana ietver: 

- komisijas locekļu informēšanu par komiteju kārtējo un ārkārtas sēžu laiku, vietu; 
- dokumentu vadības sistēmā ievietot komitejā izskatīšanai iesniegtos lēmuma projektus un 

citus dokumentus; 
- tehniski sagatavot dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs; 
- nodrošināt sēžu protokolēšanu un sagatavot sēžu protokolu parakstīšanai dokumentu 

vadības sistēmā, nodrošinot sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu; 
- organizēt sēdēs pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 
Tā kā būtiski palielinājies izskatāmo jautājumu skaits, nepieciešams nodrošināt papildu 

tehnisko apkalpošanu, ko nodrošina Cēsu novada centrālās administrācijas, Administrācijas birojs. 
Lai kvalitatīvi nodrošinātu Administrācijas biroja funkciju nodrošinot komiteju un komisiju tehnisko 
apkalpošanu, nepieciešams izveidot jaunu amata vienību – Cēsu novada centrālās administrācijas, 
Administrācijas biroja sekretārs: 

Amats Amatu 
vietu 
skaits 

Profesijas 
kods 

Amata 
saime 

Amata 
līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Mēnešalga, 
EUR   

Sekretārs 1 4120 03 18.3. III 8 965,00 
 
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”, 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, Cēsu novada dome, ar 
15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, 
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 



1. Izveidot Cēsu novada pašvaldībā Cēsu novada centrālās administrācijas,  Administrācijas birojā 
amata vienību – sekretārs (viena amata vienības): 

Amats Amatu 
vietu 
skaits 

Profesijas 
kods 

Amata 
saime 

Amata 
līmenis 

Mēnešalgu 
grupa 

Mēnešalga, 
EUR   

Sekretārs 1 4120 03 18.3. III 8 965,00 
 

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

 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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