
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.436 

Par Publisko pasākumu komisijas izveidošanu 
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ievērojot pašvaldības kompetenci saistībā ar publisku pasākumu atļaujas izsniegšanu vai 
neizsniegšanu,   kas   izriet   no   Publisku   izklaides   un   svētku   pasākumu   drošības   likuma un uz 
tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
61. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu 
novada pašvaldības nolikums” 16.20. apakšpunktu, kā arī atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta trešajai daļai izvērtējot normatīvajos aktos 
noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu kompetenci, tiesības un pienākumus, un konstatējot, 
ka amatu savienošana Publisko pasākumu komisijā ar  citu amatu, kuru konkrētā amatpersona 
ieņem Cēsu novada pašvaldībā, nerada interešu konfliktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 25.11.2021. atzinumu (prot. Nr.7), 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 Publisko pasākumu komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Guntars Norbuts. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Cēsu novada centrālās administrācijas 
Administrācijas biroja sporta koordinatore Ineta Krūmiņa. 

1.3. Komisijas locekļi: 
1.3.1. Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 

komunālinženieris Didzis Ozoliņš; 
1.3.2. Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra 

Magone. 
1.4. Komisijas sekretārs – Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks. 
2. Noteikt, ka Publisko pasākumu komisija izskata visus jautājumus, kas saistīti ar 

publisko pasākumu organizēšanu, kā arī sapulcēm, gājieniem un piketiem Cēsu 
pilsētā un Vaives pagastā, bet pārējā Cēsu novada administratīvajā teritorijā minētos 
jautājumus izskata, ja tiek organizēts publisks pasākums, kuru plānots apmeklēt 
vairāk par 500 cilvēkiem, vai citos gadījumos saskaņā ar apvienības pārvaldes 
iesniegumu. 

3. Uzdot Publisko pasākumu komisijai sagatavot un iesniegt Cēsu novada domei 
apstiprināšanai komisijas nolikumu. 

 
 
 



 
 

4. Lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


