
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.460 
 

Par Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības 

nolikums”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļa 1. punktu un 24. pantu, 
45.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu 
(prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 26 

”Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu. 
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APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra 
lēmumu Nr. 460 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu nov. 
 

2021. gada 29. decembrī        Nr. 26 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības 

nolikums” 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības 
nolikums”” (prot. Nr. 2, 1. punkts) šādus grozījumus: 

 
1. Svītrot 9.34., 9.35., 9.36., 9.37., 9.38. apakšpunktu; 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.59., 9.60., 9.61 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.59. Sociālais dienests; 
  9.60. Cēsu novada pašvaldības policija; 
  9.61. Cēsu novada būvvalde.” 

3. Svītrot 10.2. apakšpunktu;  
4. Svītrot 16.5.apakšpunktu; 
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.22. un 16.23. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.22. Dzīvokļu komisija; 
  16.23. Sporta komisija.”; 

6. Svītrot 27.4. apakšpunktu; 
7. Aizstāt 33.3. apakšpunktu vārdu “parakstu” ar vārdu “aprakstu”; 
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 48.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“48.2.1 vismaz reizi gadā organizē komitejas sēdes norisi Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību 
apvienības teritorijā;”; 

9. Aizstāt 88. un 89. punktā vārdus “ārkārtas Domes sēdē” ar vārdiem “Domes ārkārtas sēdē”;  
10.  Papildināt saistošo noteikumu 167. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā: 

“Pašvaldības īpašuma atsavināšanas izsoles rezultātus apstiprina izpilddirektors.”  
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Pielikums 
Cēsu novada domes 2021.gada 29. decembra 

lēmumam Nr. 460 

 
Cēsu novada domes 

2021. gada 29. decembra  saistošo noteikumu Nr. 26 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada 

pašvaldības nolikums”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 

 

 

  
 

Saistošie noteikumi “Grozījumi Cēsu novada domes 
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu 
novada pašvaldības nolikums”” sagatavoti: 

1) ņemot vērā Cēsu novada domes 2021. gada 19. 
augusta  lēmumu Nr. 144 “Par Cēsu novada 
bāriņtiesas izveidošanu”, 2021. gada 19.augusta 
lēmumu Nr. 99 “Par novada publisko bibliotēku 
reorganizāciju”, 2021. gada 9. septembra lēmumu 
Nr. 204 “Par Cēsu novada sociālā dienesta 
izveidošanu”, 2021. gada 9. septembra lēmumu Nr. 
206 “Par Cēsu novada pašvaldības policijas 
izveidošanu”, 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 
226 “Par Cēsu novada būvvaldes izveidošanu”, 
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 449 “Par Cēsu 
novada Dzīvokļu komisijas izveidošanu”, 2021. gada 
2.decembra lēmumu Nr. 439 “Par zemes komisijas 
darbības izbeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā”; 
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 465 “Par Cēsu 
novada Sporta komisijas nolikuma un Cēsu novada 
Sporta komisijas sastāva apstiprināšanu”; 

2) 2021. gada 7. septembrī saņemts Cēsu novada 
pašvaldības domes deputātu iesniegums (reģ. Cēsu 
novada pašvaldībā ar Nr. 6-2-6/16/2021/5123), kurā 
izteikts priekšlikums saistošajos noteikumos noteikt 
regulējumu, ka vismaz vienu reizi gadā tiek 
organizētas izbraukuma komiteju un domes sēdes 
kādā no Cēsu novada pašvaldības teritoriālā 
iedalījuma vienību apvienībām. Līdz ar to saistošie 
noteikumi tiek papildināti ar regulējumu par 
komiteju izbraukuma sēdēm; 

3) atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
2021. gada 30. augusta norādījumiem Nr.1-18/7904 
nepieciešams svītrot saistošo noteikumu 
27.4. apakšpunktu, ar kuru noteikts, domes 
priekšsēdētājam ir tiesības dot norādījumus un 
uzdevumus domes deputātiem.  

4) 33.3. apakšpunktā, kā arī 88. un 89. punktā 
nepieciešams veikt redakcionālus labojumus; 

5) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums 10. panta pirmo daļu izsoles noteikumos 
norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina 
izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par 
izsoles rīkotāja darbībām. Lai nodrošinātu vienotu 



regulējumu un  kontroles mehānismu pašvaldības 
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas jautājumos, 
tai pat laikā mazinātu administratīvo slogu un 
nodrošinātu ātrāku un efektīvāku jautājumu 
izskatīšanu, 167. punktā tiek noteikts pilnvarojums 
pašvaldības izpilddirektoram apstiprināt īpašuma 
atsavināšanas izsoles rezultātus.  

Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos svītrots 9.34., 9.35., 9.36., 
9.37., 9.38. apakšpunkts, tas ir, no pašvaldības iestāžu 
saraksta izslēdzot Vecpiebalgas pagasta bibliotēku, 
Kaives pagasta bibliotēku, Dzērbenes pagasta 
bibliotēku, Taurenes pagasta bibliotēku, Inešu pagasta 
bibliotēku. 
Saistošie noteikumi papildināti ar 9.59., 9.60., 9.61 
apakšpunktu, pašvaldības iestāžu sarakstā iekļaujot 
Sociālo dienestu, Cēsu novada pašvaldības policiju un 
Cēsu novada būvvaldi. 
Svītrots 10.2. apakšpunkts, no pašvaldības aģentūru 
saraksta izslēdzot Cēsu novada pašvaldības aģentūru 
“Sociālais dienests”. 
Svītrots 16.5.apakšpunkts, no pašvaldības pastāvīgo 
komisiju saraksta izslēdzot Cēsu pilsētas zemes 
komisiju. 
Saistošie noteikumi papildināti ar 16.22. un 
16.23. apakšpunktu, pašvaldības pastāvīgo komisiju 
sarakstā iekļaujot Dzīvokļu komisiju un  Sporta komisiju. 
Svītrots 27.4. apakšpunkts. 
Redakcionāli precizēts 33.3. apakšpunkts, aizstājot 
vārdu “parakstu” ar vārdu “aprakstu”; 
Saistošie noteikumi papildināti ar 48.2.1 apakšpunktu, 
nosakot, ka komitejas priekšsēdētājs vismaz reizi gadā 
organizē komitejas sēdes norisi Pašvaldības teritoriālā 
iedalījuma vienību apvienībā.  
Redakcionāli precizēts 88. un 89. punkts, aizstājot 
vārdus “ārkārtas Domes sēdē” ar vārdiem “Domes 
ārkārtas sēdē”. 
Saistošo noteikumu 167. punkts tiek papildināts ar 
ceturto teikumu šādā redakcijā: “Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas izsoles rezultātus apstiprina 
izpilddirektors.”  

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekme 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekme 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām   

Nav ietekme 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  saistošo 
noteikumu projektu 

Nav nepieciešams 
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