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Par Cēsu novada domes 2022. gada 27. janvāra 
nolikuma Nr.5 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā 

Nr. 7 “Cēsu novada centrālās administrācijas nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada Centrālās administrācijas sastāvā ir izveidota struktūrvienība - Administrācijas birojs.
Administrācijas  biroja  sastāvā  līdz  2021.  gada  31.  decembrim  bija  biroja  vadītājs,  personāla  vadītājs,
personāla  speciālists,  administrācijas  padomnieks  juridiskajos  jautājumos,  administrācijas  padomnieks
būvniecības kontroles jautājumos, sporta koordinators, sekretārs, arhivārs un drošības speciālists. Atbilstoši
2021.  gada  30.  septembra  lēmumam  Nr.  226  “Par  Cēsu  novada  būvvaldes  izveidošanu”  (prot.  Nr.  10,  6.
punkts) 2022. gada 1. janvārī Cēsu novada pašvaldībā savu darbību ir uzsākusi Cēsu novada būvvalde kā
pašvaldības iestāde, savukārt atbilstoši Cēsu novada domes  2021. gada 21. oktobra lēmumam Nr. 319 “Par
Cēsu novada centrālās  administrācijas  Juridiskās pārvaldes izveidošanu” (prot.  Nr.  11,  37.  punkts)  -  Cēsu
novada Centrālajā  administrācijā  savu  darbību  ir  uzsākusi  Juridiskā  pārvalde.  Līdz  ar  to  saskaņā ar  Cēsu
novada pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 4-2-1/2021/1078 no 2022. gada
1. janvāra Administrācijas biroja sastāvā vairs nav  administrācijas padomnieks juridiskajos jautājumos un
administrācijas padomnieks būvniecības jautājumos, savukārt sporta koordinators ir nodots izpilddirektora
vietnieka  padotībā,  bet  drošības  speciālists  -  izpilddirektora  padotībā,  tādējādi  arī  mainījusies
Administrācija biroja kompetence un nav lietderīgi paredzēt, ka Administrācijas biroja vadītāja kompetenci
īsteno izpilddirektora vietnieks.    

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  lai  nodrošinātu  efektīvāku  Administrācijas  biroja  funkciju  un
uzdevumu  izpildi,  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,  Cēsu  novada  domes  Finanšu  komitejas  20.01.2022.  atzinumu  (protokols  Nr.1),   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:

1. Apstiprināt  Cēsu  novada  domes  2022. gada  27.  janvāra  nolikumu  Nr.  5  “Grozījumi  Cēsu  novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu novada centrālās administrācijas nolikums”” saskaņā
ar pielikumu.
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