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Par Cēsu novada tūrisma pārvaldības reorganizāciju 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Lai nodrošinātu vienotu tūrisma pārvaldību un attīstību Cēsu novada pašvaldībā, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 8. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās 
daļas 2., 3. un 4.punktu, 27. pantu, Tūrisma likuma 8.pantu un Publisko aģentūru likuma 16.pantu 
un 19.pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 2022. gada 
10. marta atzinumu (protokols Nr.3), Finanšu komitejas 2022. gada 17. marta atzinumu (protokols 
Nr.4), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, 
Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 6 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Hardijs VENTS, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs),  atturas nav, 
nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada tūrisma stratēģijas izstrādes darba grupas izstrādāto centralizēto 
tūrisma pārvaldības modeli saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Izveidot pašvaldības aģentūru “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” (turpmāk tekstā – 
Aģentūra). 

3. Reorganizēt pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  un nodot tūrisma 
funkcijas Aģentūrai. 

4. Reorganizēt Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi, Pārgaujas apvienības pārvaldi, 
Priekuļu apvienības un Vecpiebalgas apvienības pārvaldi, nododot tūrisma funkcijas 
Aģentūrai. 

5. Reorganizēt pašvaldības aģentūru “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”, nododot tūrisma 
funkcijas Aģentūrai.  

6. Reorganizēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi, nododot Tūrisma un Āraišu Ezerpils 
nodaļu Aģentūrai.  

7. Noteikt, ka Aģentūra ir nododamo struktūrvienību, institūciju un iestāžu funkciju, tiesību, 
saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja, ciktāl normatīvie akti un domes 
lēmumi nenosaka citādi.     

8. Izveidot darba grupu Cēsu novada vienotas tūrisma pārvaldības darbības sākšanai šādā 
sastāvā: 
8.1. Baiba Eglīte, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, darba grupas 

vadītāja; 
8.2. Andra Magone, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktore, 

darba grupas vadītājas vietniece; 
8.3. Indriķis Putniņš, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un Attīstības komitejas 

priekšsēdētājs, darba grupas loceklis; 
8.4. Iveta Freiberga, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs Finanšu 

nodaļas vadītāja, darba grupas locekle; 



8.5. Valdis Tirzmalis, Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieks, 
darba grupas loceklis; 

8.6. Iveta Purmale, Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja 
personāla speciāliste, darba grupas locekle; 

8.7. Kaspars Grīnfelds, pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” 
direktors, darba grupas loceklis; 

8.8. Elita Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i., darba grupas locekle; 
8.9. Dace Bišere-Valdemiere, Jaunpiebalgas apvienības pārvades vadītāja p.i., darba 

grupas locekle; 
8.10. Maruta Drubiņa, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i., darba grupas locekle; 
8.11. Evita Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i., darba grupas locekle; 
8.12. Viesturis Burjots, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i., darba grupas 

loceklis. 
9. Uzdot darba grupai izstrādāt reorganizācijas plānu un iesniegt 2022. gada 5. maija 

Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas sēdē izskatīšanai, pēc tam domes sēdē 
apstiprināšanai. 

10. Uzdot darba grupai sagatavot un iesniegt 2022. gada 2. jūnija Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas sēdē izskatīšanai, pēc tam domes sēdē apstiprināšanai Aģentūras struktūru un 
iestādes nolikumu. 

11. Uzdot darba grupai risināt Cēsu inovāciju centra “Kosmosa izziņas centrs” darbības 
uzsākšanu un, izstrādājot Aģentūras struktūru un nolikumu, paredzēt, ka tā funkcijas, 
saimniecisko darbību un apsaimniekošanu nodrošina Aģentūra. 

12. Noteikt, ka pašvaldības aģentūra  “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” darbu uzsāk 
2022. gada 15. septembrī. 

13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam. 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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