
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.461 
 

Par Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra nolikuma Nr. 76 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada centrālās administrācijas nolikums”” 

apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Cēsu novada 
domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 11. un 
12. punktu, kā arī ņemot vērā Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra lēmumu Nr. 194 “Par 
novada informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības reorganizāciju” (prot. Nr. 8, 43. 
punkts), 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 225 “Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu 
izveidošanu” (prot. Nr. 10, 5. punkts), 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 319 “Par Cēsu novada 
centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes izveidošanu” (prot. Nr. 11, 37. punkts), 2021. gada 21. 
oktobra lēmumu Nr. 320 “Par Cēsu novada centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības 
uzskaites pārvaldes reorganizāciju” (prot. Nr. 11, 38.punkts), 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 
321 “Par Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa pārvaldības reorganizāciju” (prot. Nr. 11, 
39.punkts)un 20021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 322 “Par Cēsu novada centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldes izveidošanu” (prot. Nr. 11, 40.punkts), 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 nolikumu Nr. 76 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada centrālās administrācijas nolikums”” 
saskaņā ar pielikumu. 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 



Apstiprināts  
ar Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra 

lēmumu Nr. 461 
 
 

NOLIKUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2021. gada 29. decembra                                           Nr. 76 
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 30. decembra nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada centrālās 

administrācijas nolikums” 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 8.punktu  

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 
 
 Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada centrālās 
administrācijas nolikums” (prot. Nr. 2, 10.punkts) šādus grozījumus: 

1. svītrot 8.2.5., 8.2.6. un 8.2.8. apakšpunktu; 
2. papildināt ar 8.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.6.1 nodrošināt atbalstu personāla lietvedības jautājumos Cēsu novada pašvaldības 
policijai, Cēsu novada Bāriņtiesai un Cēsu novada būvvaldei;”; 

3. papildināt ar 8.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
           “8.8.1 nodrošināt komunikācijas un sabiedrisko attiecību funkciju;”;   

4. izteikt 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.9. nodrošināt Pašvaldības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursu efektīvu 
pārvaldību un attīstību, sniegt atbalstu citam Pašvaldībās iestādēm informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jautājumos, nodrošināt pieejas tiesības dažādām datu bāzēm un 
informācijas sistēmām;”; 

5. izteikt 8.11. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.11. nodrošināt centralizētās grāmatvedības funkciju ar Cēsu novada domes lēmumu 
noteiktajām Pašvaldības iestādēm;”; 

6. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 
“11. Iestādes sastāvā ir:   

11.1. Administrācijas birojs; 
11.2. Attīstības pārvalde; 
11.3. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa; 
11.4. Finanšu pārvalde; 
11.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde; 
11.6. Izglītības pārvalde; 
11.7. Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde un tās pakļautībā esošā Cēsu pilsētas un Vaives 
pagasta kapu saimniecība; 
11.9. Juridiskā pārvalde; 
11.10. Komunikācijas un klientu servisa pārvalde un tās pakļautībā esošais Cēsu pilsētas 
Klientu apkalpošanas centrs; 
11.11. Vaives pagasta pārvalde; 
11.12. Revidents.” 

 



7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
“12. Nolikuma 11.1. – 11.11. apakšpunktā minētās struktūrvienības atrodas izpilddirektora 
vietnieka pakļautībā, 11.12. apakšpunktā minētais darbinieks – domes priekšsēdētāja 
pakļautībā.” 

8. Izteikt 13. punkta otro teikumu šādā redakcijā:  
“13. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas, revidenta un Vaives pagasta pārvaldes nolikumu 
vai reglamentu apstiprina Dome.” 

9. svītrot 14.7.2. apakšpunktā vārdus “nolikuma 11.9. apakšpunktā minētās struktūrvienības 
amatpersonām un darbiniekiem un” 

10. Aizstāt 15. punktā vārdus “Administrācijas vadītājs” ar vārdiem “Izpilddirektora vietnieks”. 
11. izteikt 18.punktu šāda redakcijā: 

“18. Izpilddirektora vietnieka atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā Iestādes 
darbu vada un organizē ar izpilddirektors.”  
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 


