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Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejam šovasar piešķirts 
reģionāla muzeja statuss

Cīrulīšos sākta nākotnes 
tehnoloģiju izziņas centra 
būvniecība

Lasiet 8. lpp

Lasiet 2. lpp

Novērtē devumu Cēsīm

Attēlā: Titulu “Cēsnieks” šogad saņēma Sv. Jāņa baznīcas apgaismojuma projekta autors 
Uldis Skroderis. Cēsnieki augsti novērtējuši viņa unikālo devumu dievnama izgaismošanā. 
Foto: Sintija Cērpiņa.

Jūlija nogalē durvis 
pacientiem vēra Cēsu klīnikas 
iekšķīgo slimību nodaļa 
modernizētās un pilnībā 
pārbūvētās telpās ārstniecības 
korpusa 5. stāvā. Tā ir pagaidām 
redzamākā, bet vienlaikus 
neliela daļa no Cēsu klīnikas 
vērienīgā, ERAF līdzfinansētā 
investīciju projekta. Tā gaitā 

Cēsu klīnika kļūt par modernu, 
21. gadsmita prasībām at-
bilstošu ārstniecības iestādi 
ar mājīgu, ērtu un drošu vidi 
pacientiem un darbiniekiem. 

Projekta gaitā:
• Cēsu klīnikā iegādātas 

mūsdienīgas medicīnas tehno-
loģijas, pakāpeniski nomainot 
vecās. 

• Veikta ārstniecības korpusa 
infrastruktūras atjaunošana: 
ventilācijas sistēma, apkures 
sistēma, pārējās ēkas 
komunikācijas.

• Ārstniecības korpusa 4. 
un 5. stāva pārbūve. Nodaļas 
telpas 4. stāvā plānots nodot 
ekspluatācijā šā gada oktobra 
beigās.

• Nomainīti divi lifti.
Papildus, lai nodrošinātu 

epidemioloģiski pareizu darbi-
nieku plūsmu uz un no darba 
vietas, par klīnikas līdzekļiem 
pagrabstāvā plānots izbūvēt 
darbinieku ģērbtuves.

Ieguvumi pacientiem
Iekšķīgo slimību nodaļā 5. 

stāvā izveidotas vienvietīgas 
un trīsvietīgas palātas. Katrā 
palātā ir savs sanitārais mezgls, 
trīsvietīgajās palātās – arī 
dušas telpa. Būtiski tas, ka 
tagad palātas ir pietiekami 
lielas un plašas, atvēlot katram 
pacientam vajadzīgo platību 
atbilstoši mūsdienu normatīvo 
aktu prasībām. Pirms remonta 
nodaļā bija arī palātas 5 – 6 
pacientiem, turklāt daļa bez 
individuāliem sanitārajiem 
mezgliem. 5. stāvā pavisam ir 

32 gultas vietas.
Katra pacienta gultas 

vieta aprīkota ar mūsdienīgu 
iekārtu – paneli, kurā 
iebūvēta skābekļa padeves 
sistēma, elektrības padeve, 
t. sk. datortīkliem, mazais 
apgaismojums un virsgaisma 
pacienta ērtībām, medicīnas 
personāla izsaukuma poga. 
Smagi slimiem pacientiem 
pieejams arī saspiestais gaiss, 
lai varētu pieslēgt plaušu 
mākslīgo ventilāciju. Līdz 
šim tāda iespēja stacionārā 
bija tikai reanimācijas nodaļas 
pacientiem.

Pacientu ērtības un ap-
rūpes iespējas būtiski uzla-
bo iepriekšējos gados par 
klīnikas līdzekļiem iegādātās 
kvalitatīvās, elektroniski vadā-
mās četrdaļīgās ergonomiskās 
gultas ar pretizgulējumu profi-
laktiskajiem matračiem, kā arī 
funkcionālie skapīši. 

Ieguvumi darbiniekiem
Jauna, sakārtota darba vide, 

kur katrai funkcijai ir labi 
pārdomāta un noteikta vieta, 
uzlabo darba organizāciju un 
palīdz ikdienas steigā pie-
vērsties būtiskajam. Piemēram, 

darbinieku un tehniskajām 
vajadzībām izveidots atsevišķs 
lifts, kas ved tieši uz nodaļām; 
smagāk slimo pacientu palāta 
izvietota pie māsu posteņa; 
noteiktas telpas paredzētas 
medikamentu sadalei, 
procedūru veikšanai, lai šīs 
manipulācijas nebūtu jāveic 
palātā; izveidota sarunu telpa, 
kur ārsts var netraucēti tikties 
ar pacienta piederīgajiem; 
personālam iekārtota ērta un 
plaša dušas telpa. Savukārt 
ārstu, virsmāsas un māsas 
administratores kabineti 
iznesti ārpus nodaļas, nodalot 
ārstniecisko darbu no citu 
pienākumu veikšanas. 
Darbinieki novērtē jaunās 
telpas arī vizuāli, jo skaistā 
telpā ir patīkamāk strādāt. 

ERAF projekts Nr. 
9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruk-
tūras un medicīnas tehnoloģiju 
atjaunošana Cēsu klīnikā un 
medicīnas tehnoloģiju iegāde 
Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanai Vidzemē” ilgst 
no 2018. līdz 2022. gadam. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
3,1 miljona eiro.

Cēsu pilsētas svētkos AS 
“Cēsu alus” un Cēsu novada 
pašvaldība pasniedza ikgadējo 
apbalvojumu “Cēsnieks”. 
Šogad titula “Cēsnieks 2021” 
ieguvējs ir Uldis Skroders, 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 
apgaismojuma projekta autors.

Pērnajā vasarā viens 
no Cēsu pilsētas svētku 
spilgtākajiem mirkļiem 
bija Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 
apgaismojuma iedegšana un 
muzikālais gaismas šovs, ko 
augstu novērtēja cēsnieki un 
pilsētas viesi. Arī šogad “Cēsis 
815” svētku sestdienas vakarā 
pilsētas viesi varēja vērot 
jaunu gaismas un mūzikas 
performanci.

“Šogad titula “Cēsnieks” 
pretendentu konkurence bija 
izteikti spēcīga, un katrs no 
viņiem paveicis izcilas lietas 
un ar katru no viņiem mēs 
lepojamies! Bet gods kļūt 
par gada cēsnieku Uldim ir 
vairāk nekā pelnīts. Tas, kā 
viņš ieguldījis savu enerģiju, 
laiku un līdzekļus, lai mūsu 
pilsētas sirds, Sv. Jāņa baznīca, 

iemirdzētos vēl neredzētā 
gaismā, ir unikāls devums 
ne tikai Cēsīm, bet visai 
Latvijai. Turklāt viņa radošā 
atdeve, attieksme pret detaļām 

un tehniskās zināšanas ir 
nenovērtējamas! Jo aizvadīts 
sarežģīts gads, taču šī Sv. Jāņa 
baznīcas gaismu un mūzikas 
spēle saliedēja un nesa prieku 

gan cēsniekiem, gan pilsētas 
viesiem,” akcentē Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

“Cēsnieks 2021” balvai 

izvirzītos kandidātus noteica 
žūrijas komisija, izvērtējot 
ievērojamākos notikumus 
un aktivitātes Cēsu pilsētas 
dzīvē. Starp 2021. gada balvas 
“Cēsnieks” kandidātiem bija 
Nata Livonska, Cēsu Izstāžu 
nama vadītāja, Ingūna Liepa, 
“Cēsu klīnikas” vadītāja, Agris 
Tamanis, “Draugiem Group” 
dibinātājs un līdzīpašnieks, 
Baiba Bendika, biatloniste 
un Uldis Skroders, Cēsu Sv. 
Jāņa baznīcas apgaismojuma 
projekta autors.

“Cēsnieks” ir “Cēsu alus” 
iedibināts apbalvojums ar 
mērķi godināt personas, kuras 
izcili un no sirds veikušas 
savu darbu, un kuru veikums 
pozitīvi ietekmējis Cēsu 
pilsētas reputāciju. Kopš 1999. 
gada šis godpilnais nosaukums 
piešķirts 23 cilvēkiem, kuru 
vidū bijuši kultūras, zinātnes, 
uzņēmējdarbības, vēstures, 
sporta un sociālās sfēras 
pārstāvji.

Moderna un mājīga ārstniecības iestāde



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Apvienotās Cēsu novada 
domes jaunā sasaukuma 
pirmais darba mēnesis 
aizritējis dinamiski. Paralēli 
jaunā novada izveidei, 
saimnieciskajiem darbiem, 
projektu izstrādēm un citām 
ikdienas aktualitātēm, braucam 
iepazīt situācija novada lauku 
pārvaldēs. Esam jau bijuši 
Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā un 
Amatā.

Iespaids ir labs. Visās 
pašvaldībās daudz paveikts, 
lai izglītības, kultūras iestādes, 
sociālā palīdzība darbotos labā 
līmenī un kvalitātē. Smagākais 
jautājums ir ceļi. Novadā ir ļoti 
ievērojams gan pašvaldības, 
gan “Latvijas Valsts ceļu” 
pārziņā esošu brauktuvju 
kopgarums, un visbiežāk 
iedzīvotāji vaicā – kad 
vienam vai otram, intensīvāk 
izmantotam ceļu posmam 
uzklās melno segumu. Iepriekš 
jau pašvaldības iesniegušas 
savus priekšlikumus valsts ceļu 
atjaunošanas programmām. Tos 
apkoposim un aktualizēsim, 
sēžoties pie sarunu galda 
ar “Latvijas Valsts ceļu” 

vadību. Vienots redzējums 
visam novada ceļu tīklam 
palīdzēs racionālāk plānot 
ceļu būvdarbus. Piemēram, 
rekonstruēts ceļa posms no 
Veclaicenes šosejas līdz 
Drustiem, taču ieguvums 
ievērojami vairāk iedzīvotājiem 
būtu, ja ceļu atjaunotu līdz pat 
Jaunpiebalgai.

Esam atsākuši diskusijas 
par pašvaldības kompetences 
nozarēm un to pārvaldību. 
Problemātiska situācija 
izveidojusies bāriņtiesās. 
Darbinieku trūkst, bet 
pienākumu apjoms ievērojams, 
tāpēc augustā lemsim par 
vienotas novada bāriņtiesas 
izveidi. Tāpat arī jāveido 
vienota IT, Sociālā dienesta, 
Pašvaldības policijas 
pārvaldību, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu un pieejamu šo 
funkciju izpildi. Turpināsies 
diskusijas arī citās nozarēs.

Cēsīs un lauku pārvaldēs 
turpinās iesākto projektu 
īstenošana un jaunu izstrāde. 
Deputātiem bija iespēja 
apmeklēt rekonstruētās 
Iekšķīgo slimību nodaļas telpas 
Cēsu klīnikā. Komforts, augsta 
funkcionalitāte, estētiskie 
risinājumi rada lielisku darba 
vidi ārstniecības personālam un 
nodrošina mājīgus atlabšanas 
apstākļus pacientiem. Droši var 
teikt, ka Cēsu klīnika spērusi 
vēl vienu plašu soli virzībā 
uz pacientiem draudzīgu un 
labi nodrošinātu reģionālo 
ārstniecības iestādi, kas sniedz 
pakalpojumus Cēsu novada 
un Vidzemes iedzīvotājiem. 
Straujiem soļiem noslēgumam 
tuvojas sociālo pakalpojumu 
centra un Cēsu Pilsētas 
vidusskolas piebūves būv-

niecības darbi.
Pārgaujas, Amatas un 

Priekuļu pārvaldēs apstiprināta 
plānotā pašvaldības ceļu re-
konstrukcija, Jaunpiebalgā – 
pansionāta izveide, Līgatnē – 
bērnudārza pārbūve Gatavojam 
tehnisko dokumentāciju 
pašvaldības ēku energo-
efektivitātes uzlabošanai, 
vairākām ēkām veikts energo-
audits. Šim mērķim tuvākajos 
gados būs pieejams apjomīgs 
finansējums

Ātra virzība ir ventilācijas 
izbūves projektos novada 
lielākajās izglītības iestādēs: 
Cēsu Valsts ģimnāzijā un 
Cēsu Pilsētas vidusskolā. 
Laba gaisa kvalitāte klasēs 
nodrošina labvēlīgus apstākļus 
kvalitatīvam mācību darbam 
un, protams, arī uzlabo 
epidemioloģisko drošību 
izglītības iestādēs, tāpēc ļoti 
ceru, ka jau šogad varēsim sākt 
būvdarbus. 

Dzīves nepieciešamība un 
vienlaicīgi liels izacinājums ir 
atsākt klātienes mācību gaitas 
visās novada izglītības iestādēs. 
Tas prasa visu pušu vienotu un 
atbildīgu rīcību, lai varam šo 
mērķi sasniegt.

Arī šogad “Cēsis 815” 
svētkus svinējām gan klātienē, 
gan digitāli. Tā ir iespēja, 
respektējot ierobežojumus, 
uzturēt labu, vienojošu 
tradīciju. Arī citos jaunā novada 
centros aizvadīti vai vēl gaidāmi 
svētku pasākumi. Domāju, ka 
nākamajai vasarai vajadzēs 
kopīgu svētku piedāvājumu, lai 
šie notikumi norisinātos, secīgi 
papildinot viens otru, un dotu 
iespēju braukt ciemos, svinēt 
un labāk iepazīt jauno novadu.
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Domes sēdēs jūlijā

Sākti tehnoloģiju centra būvdarbi
Cīrulīšos sākti nākotnes 

tehnoloģiju izziņas centra 
ēkas būvniecības darbi. 
Jaunbūve būs moderna 
trīsstāvu ēka ar zemu enerģijas 
patēriņu. Projekta rezultātā 
enerģijas patēriņš apkurei uz 
ēkas aprēķina platību gadā 
pēc projekta īstenošanas 
beigu termiņa nepārsniegs 
12,46 KW/m2. Apkuri ēkā 
nodrošinās zemes siltumsūknis 
un granulu katls, ēkā tiks 
izmantots energoefektīvs LED 
apgaismojums, un to ar elektrību 
apgādās uz jumta izvietota 
saules paneļu elektrostacija. 
Ēkā tiks nodrošināta virsūdens 
savākšana un atkārtota 
izmantošana. Lai nodrošinātu 
energoresursu taupīšanu, ener-
ģijas izmantošanu kontrolēs 
automatizētās vadības sistēma. 
Ēkā būs iespējams demonstrēt 
izmantotās energoefektīvās 
tehnoloģijas ekspluatācijas 
apstākļos.

Piegulošajā teritorijā, Cīru-
līšu ielā 64 un Cīrulīšu ielā 62, 
paredzēts izbūvēt autostāvvietu 
un veikt labiekārtošanas darbus, 
uzstādot arhitektoniskus ele-
mentus. Paredzēts ierīkot četras 
abpusējās ātrās elektrisko 
automobiļu uzlādes stacijas 
astoņām automašīnām un vienu 
autobusa uzlādes staciju.

Būvprojektēšanu un 
ēkas būvniecību, kā arī 
autoruzraudzību nodrošina 
P/S “RERE BMV”, 
būvprojekta ekspertīzi veica 
un būvuzraudzību veic SIA 
“Firma L4”.

Jaunās ēkas būvniecības 
darbus plānots pabeigt līdz 
2022. gada rudenim 

Kā iepriekš informēts, 
Cēsu novada pašvaldība 
2019. gada februārī noslēdza 
līgumu ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministriju un SIA “Latvijas 
vides investīciju fonds” par 

EKII (emisijas kvotu izsoles 
instrumenta) finansējuma 
piešķīrumu jaunās Nākotnes 
tehnoloģiju izziņas centra 
ēkas būvniecībai. Kopējā 
piešķīruma summa no Emisiju 
kvotu izsolīšanas instrumenta 
ir 5 miljoni eiro, pašvaldībai 
projekta gaitā jānodrošina 
papildus 4,22 miljoni eiro.

Nākotnes tehnoloģiju 
zinātnes centra ekspozīcija 
ietvers plašu dabas un 
inženierzinātņu klāstu – 
fizika, ķīmija, bioloģija, 
materiālzinātnes, elektronika, 
IT, mehatronika, medicīna, 
enerģētika. Lielākais uzsvars 
tiks likts uz kosmosa tēmu. 
Ekspozīcijas izveidi nodrošina 
EEZ/NFI projekta “Inovācijas 
centra veidošana Cēsīs” gaitā.

Dinamisks vasaras vidus
Pirmajā jaunā sasaukuma 

Cēsu novada domes sēdē 1. 
jūlijā deputāti izskatīja 30 
jautājumus.

Vispirms ar pārliecinošu 
balsu vairākumu par domes 
priekšsēdētāju ievēlēja Jāni 
Rozenbergu. Tad deputāti 
apstiprināja jaunā novada 
pārvaldes nolikumu un Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Vecpie-
balgas apvienību pārvalžu 
vadītājus. Kā arī ievēlēja domes 
priekšsēdētāja vietniekus.

Domes sēdē vienojās par 
Cēsu novada pašvaldības 
pārstāvja izvirzīšanu ievēlē-
šanai Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē, kā 
arī sprieda par jaunizveidotā 
Cēsu novadā apvienoto 
pašvaldību bāriņtiesu, sociālo 
dienestu, pašvaldības policiju, 
dzimtsarakstu nodaļu un 
būvvalžu darbību. Deputāti 
lēma par atklātu konkursu 
uz Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora amatu.

Cēsu novada domes ār-
kārtas sēdē 15. jūlijā izskatīti 

20 jautājumi. Deputāti vienojās 
par atbalstu Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas apstiprinātajam 
projektam “Mācīt kosmosu 
caur dabaszinātnēm”, Par 
aizņēmumu Cēsu novada 
Pārgaujas apvienības pārvaldes 
projekta “Pašvaldības auto-
ceļu  posmu atjaunošana” 
realizācijai, par Amatas 
apvienības pārvaldes Admi-
nistratīvās nodaļas izveidošanu 
un grozījumiem Amatas 
apvienības pārvaldes nolikumā 
un amatu vienību sarakstā 
kā arī aizņēmumu investīciju 
projektam “Piebalgas pamat-
skolas ēkas pārbūve par 
sociālās aprūpes centru”. 
Dome apstiprināja aizņēmumu 
ERAF projektam “Cēsu novada 
vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija”.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” – 
“Pieņemtie lēmumi.”

Izsludināta publiskā 
apspriešana par koku ciršanu 
īpašumā Valmieras ielā 2, 
Cēsīs,  Cēsu novadā.

Cēsu novada pašvaldības 
Kokaugu komisija, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu Nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 17. punktu, 
Cēsu novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
14.03.2013 Nr. 9 “Par koku 
ciršanu ārpus meža” III 
punkta apakšpunktu un Cēsu 
novada pašvaldības Kokaugu 
komisijas 27.07.2021. lēmumu 
izsludina publisko apspriešanu 
no 3. līdz 10. augustam par 
koku ciršanas ieceri:

Četriem kokiem – trīs liepas  
un viens osis Valmieras ielā 2, 
Cēsīs, Cēsu novads.

Koku ciršanas iemesls:
Lai izveidotu iebrauktuvi no 

Uzvaras bulvāra, paredzēts cirst 
vienu liepu ar diametru 30cm. 
Lai izveidotu iebrauktuvi no 

Dzintara ielas, paredzēts cirst 
divas liepas ar diametriem 20 
cm un 15 cm. Lai izbūvētu 
tirdzniecības centru, paredzēts 
cirst vienu osi ar diametru 20 
cm.

Ar lietas materiāliem 
var iepazīties un publiskās 
apspriedes anketas iespējams 
saņemt un aizpildīt Cēsu 
novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā  Raunas 
ielā 4, Vaives pagasta pārvaldes 
administrācijā  Nākotnes 6-14, 
Rīdzenē, Vaives pagasts, Cēsu 
novads, līdz 2021. gada 10. 
augustam plkst. 17.00.

Pēc publiskās apspriešanas 
rezultāti tiks apkopoti un 
nodoti izvērtēšanai Kokaugu 
komisijai.

Papildu informāciju par 
koku ciršanas ieceri var saņemt 
Raunas ielā 4 pie ainavu 
arhitektes Signes Ķerpes, 
tālrunis: 64161815; e-pasts: 
signe.kerpe@cesis.lv.

Izsludināta publiskā 
apspriešana koku 
ciršanai Valmieras ielā
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AKTUĀLI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi 1. 
Saistošie noteikumi (turpmāk – 
Nolikums) nosaka Cēsu novada 
pašvaldības (turpmāk arī – 
Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, 
lēmumu pieņemšanas kārtību, 
iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, 
kā arī citus Pašvaldības darba 
organizācijas jautājumus. 

2. Pašvaldība savas kompetences 
ietvaros realizē vietējo pārvaldi Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā. 

3. Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā ir šāds teritoriālais 
dalījums:

3.1. Cēsu pilsēta;
3.2. Vaives pagasts;
3.3. Amatas apvienība, kura 

sastāvā ir:  
3.3.1. Amatas pagasts;
3.3.2. Drabešu pagasts;
3.3.3. Nītaures pagasts;
3.3.4. Skujenes pagasts;
3.3.5. Zaubes pagasts;
3.4. Jaunpiebalgas apvienība, 

kuras sastāvā ir:
3.4.1. Jaunpiebalgas pagasts;
3.4.2. Zosēnu pagasts;
3.5. Līgatnes apvienība, kuras 

sastāvā ir:
3.5.1. Līgatnes pilsēta;
3.5.2. Līgatnes pagasts;
3.6. Pārgaujas apvienība, kuras 

sastāvā ir:
3.6.1. Raiskuma pagasts;
3.6.2. Stalbes pagasts;
3.6.3. Straupes pagasts;
3.7. Priekuļu apvienība, kuras 

sastāvā ir:
3.7.1. Liepas pagasts;
3.7.2. Mārsnēnu pagasts;
3.7.3. Priekuļu pagasts;
3.7.4. Veselavas pagasts;
3.8. Vecpiebalgas apvienība, 

kuras sastāvā ir:
3.8.1. Dzērbenes pagasts;
3.8.2. Inešu pagasts;
3.8.3. Kaives pagasts;
3.8.4. Taurenes pagasts;
3.8.5. Vecpiebalgas pagasts.
4. Cēsu novada pašvaldības 

administratīvais centrs ir Cēsu 
pilsēta.

II. Pašvaldības pārvaldes 
struktūra

5. Pašvaldības iedzīvotāju 
pārstāvību nodrošina to ievēlēta 
pašvaldības lēmējinstitūcija – 
Cēsu novada pašvaldības dome 
(turpmāk – Dome), kas pieņem 
lēmumus, nosaka Pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par 
autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 
kādā nodrošina Pašvaldībai deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju un 
pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā 
un izpilda Pašvaldības budžetu. 
Dome atbilstoši kompetencei ir 
atbildīga par Pašvaldības institūciju 
tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 
lietderīgu izlietojumu. 

6. Dome sastāv no 19 deputātiem. 
7. Lai nodrošinātu savu darbību un 

izstrādātu Domes lēmumprojektus, 
Dome no pašvaldības deputātiem 
ievēl: 

7.1. Finanšu komiteju 11 locekļu 

sastāvā;   
7.2. Izglītības, kultūras un sporta 

komiteju 9 locekļu sastāvā;  
7.3. Sociālo un veselības 

jautājumu komiteju 9 locekļu 
sastāvā;  

7.4. Uzņēmējdarbības un 
attīstības komiteju 9 locekļu sastāvā.  

8. Pašvaldībai noteikto funkciju 
un uzdevumu izpildi nodrošina 
Pašvaldības administrācija, kuru 
veido Pašvaldības izpildinstitūcijas – 
iestādes, amatpersonas un darbinieki. 

9. Pašvaldībā ir izveidotas šādas 
iestādes: 

9.1. Cēsu novada Centrālā 
administrācija (turpmāk arī – 
Centrālā administrācija), kas 
nodrošina Domes un komiteju 
organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu un veic citus Centrālās 
administrācijas nolikumā noteiktās 
funkcijas un uzdevumus;

9.2. Cēsu novada Amatas 
apvienības pārvalde;

9.3. Cēsu novada Jaunpiebalgas 
apvienības pārvalde;

9.4. Cēsu novada Līgatnes 
apvienības pārvalde;

9.5. Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvalde;

9.6. Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvalde;

9.7. Cēsu novada Vecpiebalgas 
apvienības pārvalde;

9.8. Nītaures mūzikas un 
mākslas pamatskola;  

9.9. Spāres pamatskola;
9.10. Drabešu jaunā pamatskola;
9.11. Amatas pamatskola;
9.12. Skujenes pamatskola;
9.13. Zaubes pamatskola;
9.14. Jaunpiebalgas vidusskola;
9.15. Jaunpiebalgas Mūzikas un 

mākslas skola;
9.16. Jauno Līderu vidusskola;
9.17. Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skola;
9.18. Augšlīgatnes Jaunā 

sākumskola;
9.19. Augšlīgatnes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Zvaniņi”;
9.20. Līgatnes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāde; 
9.21. Stalbes pamatskola;
9.22. Straupes pamatskola;
9.23. Aleksandra Bieziņa 

Raiskuma pamatskola; 
9.24. Priekuļu pirmskolas 

izglītības iestāde “Mežmaliņa”;
9.25. Liepas pirmskolas 

izglītības iestāde “Saulīte”;
9.26. Jāņmuižas pirmskolas 

izglītības iestāde;
9.27. Veselavas pirmskolas 

izglītības iestāde;
9.28. Liepas pamatskola;
9.29. Priekuļu vidusskola;   
9.30. Vecpiebalgas vidusskola;
9.31. Dzērbenes vispār-

izglītojošā un mūzikas pamatskola; 
9.32. Piebalgas muzeju 

apvienība “Orisāre”;
9.33. Taurenes feldšeru 

vecmāšu punkts;
9.34. Vecpiebalgas pagasta 

bibliotēka;
9.35. Kaives pagasta bibliotēka;

9.36. Dzērbenes pagasta 
bibliotēka;

9.37. Taurenes pagasta biblio-
tēka;

9.38. Inešu pagasta bibliotēka;
9.39. Cēsu pilsētas 

1.pirmsskolas izglītības iestāde;
9.40. Cēsu pilsētas 3.pirms-

skolas izglītības iestāde;
9.41. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas 

izglītības iestāde;
9.42. Cēsu pilsētas 5.pirms-

skolas izglītības iestāde;
9.43. Līvu pirmsskolas izglītības 

iestāde;
9.44. Cēsu pilsētas Pastariņa 

sākumskola;
9.45. Cēsu 1.pamatskola;
9.46. Cēsu 2.pamatskola;
9.47. Rāmuļu pamatskola;
9.48. Cēsu Bērzaines pamat-

skola – attīstības centrs;
9.49. Cēsu Valsts ģimnāzija;
9.50. Draudzīgā Aicinājuma 

Cēsu Valsts ģimnāzija;
9.51. Cēsu Pilsētas vidusskola;
9.52. Cēsu pilsētas Mākslas 

skola;
9.53. Cēsu pilsētas Sporta skola;
9.54. Cēsu Bērnu un jauniešu 

centrs;
9.55. Cēsu Centrālā bibliotēka;
9.56. Cēsu pilsētas pansionāts;
9.57. Cēsu novada Bāriņtiesa; 
9.58. Cēsu novada Vēlēšanu 

komisija kā pastāvīga pašvaldības 
iestāde, kuras darbojas atbilstoši 
likumam par pašvaldību vēlēšanu 
komisijām un vēlēšanu iecirkņu 
komisijām.

10. Pašvaldībā ir izveidotas šādas 
aģentūras (turpmāk arī – iestādes):

10.1. pašvaldības aģentūra „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”;

10.2. Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests”;

10.3. pašvaldības aģentūra 
“Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centrs”.

11. Pašvaldības iestādes 
darbību reglamentē normatīvie akti 
un Domes apstiprināts iestādes 
nolikums, par kura sagatavošanu 
un aktualizāciju ir atbildīgs iestādes 
vadītājs. Iestādes struktūrvienības 
nolikumu vai reglamentu apstiprina 
iestādes vadītājs, izņemot, ja 
normatīvajos aktos noteikts, ka to 
apstiprina Dome.

12. Pašvaldības iestādes 
nolikumā nosaka iestādes funkcijas, 
uzdevumus un kompetenci, 
struktūru, padotības veidu un 
institūciju vai amatpersonu, kuras 
padotībā iestāde atrodas vai ar 
kuras starpniecību padotība tiek 
īstenota, kārtību, kādā sniedzami 
pārskati par iestādes funkciju 
pildīšanu un līdzekļu izmantošanu, 
iestādes darbības tiesiskuma 
nodrošināšanas mehānismu, iestādi 
vai tās amatpersonas faktiskās 
rīcības vai izdoto administratīvo 
aktu apstrīdēšanas kārtību un citus 
jautājumus saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. 

13. Pašvaldības iestāžu vadītājus 
ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

Dome.  
14. Pašvaldības amatpersonām 

un darbiniekiem atlīdzību nosaka 
atbilstoši Domes izdotajiem  
iekšējiem normatīvajiem aktiem 
un attiecīgiem Domes lēmumiem, 
ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likums.  

15. Atsevišķu pārvaldes 
uzdevumu pildīšanai Dome izveido 
pastāvīgās komisijas, padomes 
vai darba grupas, kuras sastāvā 
var iekļaut Domes deputātus, 
Pašvaldības administrācijas 
darbiniekus, kā arī Pašvaldības 
iedzīvotājus.  

16. Dome ir izveidojusi šādas 
pastāvīgās komisijas:

16.1. Administratīvā komisija;
16.2. Administratīvās komisijas 

Bērnu lietu apakškomisija;
16.3. Attīstības un teritorijas 

plānošanas komisija;
16.4. Ainavu aizsardzības 

komisija;
16.5. Cēsu pilsētas Zemes 

komisija;
16.6. Civilās aizsardzības 

komisija;
16.7. Dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija;
16.8. Amatas apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.9. Cēsu pilsētas un Vaives 

pagasta Dzīvokļu komisija;
16.10. Jaunpiebalgas apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.11. Līgatnes apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.12. Pārgaujas apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.13. Priekuļu apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.14. Vecpiebalgas apvienības 

Dzīvokļu komisija;
16.15. Interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija;

16.16. Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas komisija;

16.17. Komisija darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi;

16.18. Medību koordinācijas 
komisija;

16.19. Pedagoģiski medicīniskā 
komisija;

16.20. Publisko pasākumu 
komisija;

16.21. Satiksmes drošības 
komisija.

17. Pašvaldības administrācijas 
funkciju vai uzdevumu pildīšanai 
Domes priekšsēdētājs, Domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
izpilddirektors, izpilddirektora 
vietnieks vai iestādes vadītājs 
izveido komisijas vai darba grupas, 
kuras sastāvā iekļauj Pašvaldības 
administrācijas darbiniekus. 
Komisijas vai darba grupas sastāvā 
var iekļaut deputātu, ja viņš tam 
piekrīt.  

18. Komisijas un padomes 
darbību reglamentē ar Domes 
lēmumu apstiprināts nolikums, 
kurā nosaka komisijas vai 
padomes funkcijas, uzdevumus un 

kompetenci, darba organizāciju, 
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
vai pārsūdzēšanas kārtību un 
citus jautājumus. Ja komisijas vai 
padomes darbību reglamentē likums 
vai Ministru kabineta noteikumi, 
tās nolikumu var neizdot. Domei 
ir tiesības noteikt atlīdzību par 
darbu komisijā, padomē vai darba 
grupā. Darbam komisijās, padomēs 
un darba grupās var pieaicināt 
ekspertus.

19. Lai iesaistītu sabiedrību 
atsevišķu pašvaldību funkciju vai 
uzdevumu pildīšanā, Dome no 
Pašvaldības iedzīvotājiem, biedrību 
vai nodibinājumu pārstāvjiem, kā 
arī Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā strādājošajiem 
speciālistiem var izveidot 
konsultatīvas komisijas, padomes vai 
darba grupas. To sastāvā var iekļaut 
arī Domes deputātus un Pašvaldības 
administrācijas darbiniekus.   

20. Pašvaldība ir kapitāla daļu 
turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

20.1. Cēsu pilsētas sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību ‘’VINDA”;

20.2. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “CĒSU TIRGUS”;

20.3. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “CĒSU OLIMPISKAIS 
CENTRS”;

20.4. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “CĒSU KLĪNIKA”;

20.5. SIA “Vidzemes 
koncertzāle”;

20.6. SIA “Jaunpiebalgas 
pašvaldības ambulance”;

20.7. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “LĪGATNES NAMI”;

20.8. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Līgatnes komunālserviss”;

20.9. SIA “Rehabilitācijas 
centrs “Līgatne””;

20.10. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “UNGURMUIŽA”;

20.11. Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Vējkalni”;

20.12. SIA “ZAAO”;
20.13. Akciju sabiedrība 

“CATA”.
21. Pašvaldība ir biedrs šādās 

kooperatīvās sabiedrībās:
21.1. Vecpiebalgas kooperatīvā 

krājaizdevu sabiedrība;
21.2. Krājaizdevu sabiedrības 

„Līgatnes druva”; 
21.3. Zosēnu kooperatīvā 

krājaizdevu sabiedrība.
22. Pašvaldība ir biedrs 

vai dibinātājs biedrībās un 
nodibinājumos, kuru sarakstu tā 
publicē Pašvaldības tīmekļvietnē. 
Pašvaldības iestāde var būt biedrs 
biedrībās saskaņā ar Domes lēmumu.

23. Finanšu pārskata revīziju 
veikšanai Pašvaldība slēdz revīzijas 
pakalpojumu līgumu ar zvērinātu 
revidentu vai zvērinātu revidentu 
komercsabiedrību, kuru darbu 
apmaksā no Pašvaldības budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem. Revīzijas 
pakalpojuma līguma slēgšanu 
organizē Centrālā administrācija.

III. Domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieku, izpild-
direktora un izpilddirektora 

01.06.2021. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”

Teritorijas plānojuma grozījumu publiskā 
apspriešana

Cēsu novada pašvaldība 
sagatavojusi Teritorijas plāno-
juma 2016.-2026. gadam 
grozījumu otro redakciju, 
un tā nodota sabiedriskajai 
apspriešanai no 21. jūlija līdz 
11. augustam.

Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks pirmdien, 
9. augustā, plkst. 18.00 
Ruckas mākslas rezidenču 
centrā, Piebalgas ielā 19, 
Cēsīs (pasākums norisināsies 
ārtelpā). Dalība būs iespējama 
gan klātienē, gan attālināti. 
Publiskais pasākums noritēs 
atbilstoši epidemioloģiskās 
drošības prasībām, lūdzam būt 
saprotošiem un tās ievērot:

• Klātienes pasākumu var 

apmeklēt personas, kuras 
vakcinējušās pret Covid-19 
vai pēdējā pusgada laikā 
pārslimojušas Covid-19, kā 
arī personas, kurām pēdējo 48 
stundu laikā pirms pasākuma 
norises veikts Covid-19 
tests (pie ieejas uzrādot 
derīgu Covid-19 sertifikātu, 
pārslimošanas sertifikātu 
vai negatīvu Covid-19 testa 
rezultātu un personas aplie-
cinošu dokumentu);

• Uz publisko sanāksmi 
klātienē iepriekš reģistrēties 
Cēsu novada Centrālās admi-
nistrācijas klientu apkalpošanas 
centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, vai 
zvanot 64161890 (pieteikšanās 
termiņš līdz 5. augustam).

Aicinām iepazīties ar 
Teritorijas plānojuma grozī-
jumu 2. redakciju, kas pieeja-
ma valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā  
geolatvija.lv un klātienē 
Cēsu novada Centrālajā 
administrācijā Raunas ielā 4, 
Cēsīs.

Jautājumu gadījumā 
sazināties ar Cēsu novada 
Centrālās administrācijas 
galvenā teritorijas plānotāja 
pienākumu izpildītāju Zani 
Gulbinsku (64161890,  
zane.gulbinska@cesis.lv) vai 
Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītāju Daci 
Eihenbaumu (64161891  
dace.eihenbauma@cesis.lv).

2021. gada 15. augustā 
Cēsu pilsētas pansionātā notiks 
piederīgo tikšanās klātienē. 
Tikšanās notiks no plkst. 
10.00 līdz plkst. 12.00 un no 

plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 
pēc iepriekšēja pieraksta pie 
galvenās medicīnas māsas pa 
tālr. 22032911.

Piederīgo tikšanās 
pansionātā

Politiski represēto 
salidojums

Latvijas Politiski represēto 
salidojums šogad notiks 7. 
augustā Ikšķilē. Uz salidojumu 
var pieteikties tikai Covid-19 
vakcinētie, līdzi ņemot vakcinā-
cijas sertifikātu un personu 

apliecinošu dokumentu.
Izbraukšana 7. augustā plkst. 

9.00 no viesnīcas “HOTEL 
CĒSIS”.

Pieteikšanās braucienam pie 
Ievas Eglītes, tel. 26533121.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
01.06.2021. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
vietnieka, apvienību pārvaldes 
vadītāju pilnvaras

24. Domes darbu vada Domes 
priekšsēdētājs.

25. Domes priekšsēdētājam ir 
divi vietnieki.

26. Domes priekšsēdētāja un  
Domes priekšsēdētāja vietnieku 
amati ir algoti. Atlīdzību un tās 
izmaksas kārtību nosaka Dome.

27. Domes priekšsēdētājs pilda 
likumā noteiktos pienākumus, kā arī:

27.1. ir politiski un likumā 
noteiktajā kārtībā tiesiski atbildīgs 
par Domes darbu; 

27.2. ierosina jautājumu 
izskatīšanu Domē, pastāvīgajās 
komitejās un komisijās;

27.3. koordinē deputātu un 
Pašvaldības administrācijas un citu 
Pašvaldības institūciju  savstarpēju 
sadarbību; 

27.4. ir tiesīgs dot norādījumus 
un uzdevumus Domes deputātiem;

27.5. rīkojas ar Pašvaldības 
mantu normatīvajos aktos un Domes 
lēmumā noteiktajā kārtībā un 
ietvaros, ar finanšu resursiem Domes 
apstiprinātā budžeta ietvaros;    

27.6. atver un slēdz kontus 
kredītiestādēs, izdod rīkojumus 
par naudas līdzekļu noguldīšanu 
kredītiestādēs;

27.7. nepieciešamības gadījumā 
rīkojas ar finanšu līdzekļiem līdz 
3000 euro apmērā no budžetā 
nesadalītajiem līdzekļiem, par to 
nākamajā sēdē informējot Domi;

27.8. ierosina vai izveido 
komisijas, padomes un darba grupas 
konkrētu uzdevumu izpildei, var 
piedalīties komisiju, padomju vai 
darba grupu sēdēs;

27.9. ar rīkojumu apstiprina 
Pašvaldības iestāžu, pastāvīgo 
komiteju un komisiju veidlapas un 
zīmogus;

27.10. nosaka atbildīgo 
Pašvaldības institūciju konkrētajā 
tiesu lietā un tiesas nolēmuma 
izpildē;    

27.11. koordinē jautājumus, kas 
attiecas uz sabiedrisko kartību un 
drošību, kā arī civilo aizsardzību, 
nosaka par civilo aizsardzību 
atbildīgās personas;

27.12. pārrauga korupcijas un 
interešu konflikta riska novēršanas 
un citu iekšējās kontroles sistēmas 
izstrādi un ieviešanu, kā arī šajos 
jautājumos var izdot Pašvaldības 
administrācijai saistošus iekšējos 
normatīvos aktus; 

27.13. izdod pilnvaras, kuru 
izdošana nav citas Pašvaldības 
amatpersonas kompetencē;

27.14. izdod rīkojumus 
attiecībā uz Domes priekšsēdētāja 
vietniekiem;  

27.15. izdod rīkojumus darba 
tiesisko attiecību jautājumos 
attiecībā uz izpilddirektoru;

27.16. ar rīkojumu nosaka 
izpilddirektora pienākumu 
izpildītāju; 

27.17. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi 
vai daļēji pārņemt Pašvaldības 
administrācijas lietvedībā esošu lietu 
savā kompetencē;

27.18. veic citus pienākumus, 
kas noteikti normatīvajos aktos un 
Domes lēmumos.

28. Domes priekšsēdētājam ir 
pirmā paraksta tiesības.

29. Domes priekšsēdētāja 
vietnieku pārraudzībā nodotās 
pašvaldības funkcijas un nozares 
nosaka Domes priekšsēdētājs ar 
rīkojumu. Domes priekšsēdētāja 
vietnieki:

29.1. pilda Domes priekšsēdētāja 
pienākumus viņa prombūtnes laikā 
vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus 
pienākumus normatīvajos aktos 
un Domes lēmumos paredzētajos 
gadījumos;

29.2. Domes priekšsēdētāja 
interešu konflikta situācijā pilda 
viņa pienākumus (tai skaitā paraksta 
dokumentus);  

29.3. izdod rīkojumu par 
atvaļinājuma piešķiršanu Domes 
priekšsēdētājam vai viņa nosūtīšanu 
darba braucienos un komandējumos, 
ja tas paredzēts Pašvaldības budžetā;

29.4. pilda otra Domes 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus 
viņa prombūtnes laikā saskaņā ar 
Domes priekšsēdētāja rīkojumu;

29.5. pārraudzībā nodoto 

pašvaldības funkciju un nozaru 
ietvaros:   

29.5.1. pārrauga un koordinē 
funkcijas īstenošanu, kā arī nodrošina 
nozares attīstību un nozares politikas 
īstenošanu Pašvaldībā;

29.5.2. koordinē un pārrauga 
attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi un izpildi; 

29.5.3. dod saistošus norādījumus 
vai rīkojumus Pašvaldības iestāžu 
vadītājiem;  

29.5.4. koordinē sadarbību starp 
Pašvaldības institūcijām, kā arī ar 
citu publisko personu institūcijām 
un  privātpersonām;

29.5.5. ierosina jautājumu 
izskatīšanu Domē, sagatavo vai 
ierosina normatīvo aktu un Domes 
lēmumu projektu sagatavošanu un 
iesniegšanu izskatīšanai Pašvaldības 
institūcijās;

29.5.6. pārstāv Pašvaldību valsts 
un pašvaldību institūcijās, kā arī 
attiecībās ar privātpersonām;

29.5.7. tiesīgs piedalīties Domes 
pastāvīgajās komitejās, komisijās 
vai padomēs, kā arī Pašvaldības 
administrācijas komisijās vai darba 
grupās, izveidot darba grupas un 
komisijas konkrētu uzdevumu 
veikšanai;

29.5.8. pārrauga Eiropas 
Savienības fondu vai citu ārvalstu 
finanšu instrumentu ietvaros 
finansēto projektu īstenošanu;

29.5.9. koordinē sadarbību un 
Pašvaldības atbalstu nevalstiskajām 
organizācijām;

29.5.10. atbild par 
normatīvo aktu un Domes lēmumu 
izpildi, pārrauga noslēgto līgumu 
izpildi;  

29.5.11. ierosina izvērtēt un 
atcelt Pašvaldības iestādes vai 
amatpersonas prettiesiskus vai 
nelietderīgus lēmumus;

29.6. veic citus Domes lēmumos 
noteiktus un Domes priekšsēdētāja 
uzdotus uzdevumus.

30. Ja Domes priekšsēdētāja 
vietnieks nepilda normatīvajos 
aktos, Domes lēmumos un Domes 
priekšsēdētāja rīkojumos noteiktos 
Domes priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumus, Dome var atbrīvot 
Domes priekšsēdētāja vietnieku no 
amata atbilstoši kārtībai, kas likumā 
noteikta un attiecināma uz Domes 
priekšsēdētāja atbrīvošanu. 

31. Izpilddirektors:  
31.1. pilda likumā noteiktos 

izpilddirektora pienākumus;
31.2. organizē normatīvo 

aktu, Domes lēmumu, Domes 
priekšsēdētāja un viņa vietnieka 
rīkojumu izpildi;

31.3. var izdot Pašvaldības 
administrācijai saistošus iekšējos 
normatīvos aktus un rīkojumus  
Pašvaldības darba organizācijas 
jautājumos;  

31.4. koordinē un kontrolē 
padotībā esošo iestāžu un to vadītāju 
darbu, koordinē to sadarbību;  

31.5. kontrolē budžeta līdzekļu 
izlietošanu padotībā esošajās 
iestādēs un struktūrvienībās, 
pārrauga iepirkumu organizēšanu 
Pašvaldības administrācijā, nosaka 
finanšu līdzekļu ekonomijas 
pasākumus Pašvaldības iestādēm;

31.6. paraksta Valsts kases 
maksājuma rīkojumus un 
citus dokumentus maksājumu 
saņemšanai, aizdevuma izmaksu 
pieprasījumus, Pašvaldības budžeta 
pārskatu informāciju un pieteikumus 
e-pakalpojumu sistēmu lietošanai 
vai lietošanas pārtraukšanai;

31.7. nosaka grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju, nodrošinot 
centralizēto grāmatvedības uzskaiti 
Pašvaldības iestādēs, izstrādā un 
apstiprina normatīvajiem aktiem 
grāmatvedības un budžeta jomā 
atbilstošu un Pašvaldības specifikai 
atbilstošu vienotu grāmatvedības 
uzskaites kārtību un nosaka 
konkrētus principus, nostādnes, 
metodes, noteikumus un praksi (tai 
skaitā uzskaites pamatprincipus, 
kontu plānu un darījumu 
grāmatojumus, būtiskuma līmeni);

31.8. organizē darba 
aizsardzības un personas datu 
apstrādes jautājumus Pašvaldības 
administrācijā;

31.9. organizē iesniegumu apriti 
Pašvaldības administrācijā;

31.10. pārrauga Pašvaldības 

institūciju sniegtos pašvaldības 
pakalpojumus, nodrošinot to 
pastāvīgu pārbaudi un kvalitātes 
uzlabošanu, tai skaitā pakalpojumu 
elektronizāciju;   

31.11. izdod administratīvos 
aktus un administratīvo aktu izpildu 
dokumentus, izņemot Domes, 
pastāvīgo komisiju un Pašvaldības 
administrācijas amatpersonu 
kompetencē esošos administratīvos 
aktus un administratīvo aktu izpildu 
dokumentus;  

31.12. apstiprina padotībā esošo 
izglītības iestāžu iepriekšējā gada 
pēc naudas plūsmas uzskaitītos 
izdevumus pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem;   

31.13. izdod rīkojumu par 
izglītības programmu īstenošanu  
padotībā esošajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs  un pirmsskolas 
vecuma bērnu grupās (darba laiks un 
grafiks) vasaras mēnešos;  

31.14. pieņem darbā un 
atbrīvo no darba padotībā esošās 
Pašvaldības iestādes vadītāju un 
izpilddirektora vietnieku atbilstoši 
Domes lēmumam, attiecībā uz tiem 
izdod rīkojumus un paraksta citus 
dokumentus darba tiesisko attiecību 
jautājumos, ja Domes lēmumā vai 
normatīvajos aktos nav noteikta cita 
kārtība;  

31.15. ar rīkojumu var noteikt 
padotībā esošas iestādes vadītāja un 
izpilddirektora vietnieka pienākumu 
izpildītāju uz laiku līdz trīs 
mēnešiem, ja Domes lēmumā nav 
noteikta cita kārtība;

31.16. ir tiesīgs iesniegt 
priekšlikumus Domē un Domes 
pastāvīgajās komitejās, komitejās, 
piedalīties to sēdēs;

31.17. sniedz pārskatu Domei 
par savu pienākumu izpildi un 
darbību vismaz vienu reizi gadā, kā 
arī biežāk pēc Domes vai Domes 
priekšsēdētāja pieprasījuma, 
sniedz ziņojumus un pārskatus par 
pieprasītajiem jautājumiem; 

31.18. nodrošina Pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldību, tai skaitā Pašvaldības 
līdzdalības pārvērtēšanu;

31.19. nodrošina Pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību darba 
nepārtrauktību Domes nomaiņas 
gadījumā, Domes priekšsēdētāja 
amata zaudēšanas gadījumā organizē 
dokumentācijas un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam Domes 
priekšsēdētājam;

31.20. veic citus pienākumus 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
Domes lēmumiem, Domes 
priekšsēdētāja rīkojumiem un amata 
aprakstu.   

32. Izpilddirektoram ir pirmā 
paraksta tiesības.

33. Izpilddirektoram ir viens 
izpilddirektora vietnieks, kurš:

33.1. pilda izpilddirektora 
pienākumus viņa prombūtnes laikā 
saskaņā ar Domes priekšsēdētāja 
rīkojumu;

33.2. īsteno Centrālās 
administrācijas vadītāja kompetenci 
saskaņā ar Centrālās administrācijas 
nolikumu;

33.3. veic citus pienākumus 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
Domes lēmumiem, Domes 
priekšsēdētāja vai izpilddirektora 
rīkojumiem un amata parakstu. 

  34. Izpilddirektora prombūtnes 
laikā izpilddirektora vietniekam ir 
pirmā paraksta tiesības.

35. Nolikuma 8.2. – 8.7. 
apakšpunktā minētās iestādes 
darbu vada pārvaldes vadītājs, 
kura kompetence noteikta iestādes 
nolikumā un kurš ir padots 
izpilddirektoram. Pārvaldes 
vadītājam ir tiesības pieņemt darbā 
un atlaist no darba darbiniekus, 
slēgt līgumus un pieņemt lēmumus 
saskaņā ar šo nolikumu un iestādes 
nolikumu.  

36. Pašvaldības iestādes vadītāja 
tiesības un pienākumi ir noteikti 
iestādes nolikumā un amata aprakstā. 

37. Izpilddirektors vai 
izpilddirektora vietnieks var 
atkāpties no ieņemamā amata, 
rakstveidā paziņojot par to Domei.  

IV Komiteju kompetence, 
darba organizācija un nodro-
šinājums

38. Komiteja par savā 
kompetencē esošajiem jautājumiem: 

38.1. sagatavo jautājumus 
izskatīšanai Domes sēdē, tai skaitā 
izskata saņemtos Domes lēmumu 
projektus un citus jautājumus, 
sagatavo Domes lēmumu projektus;  

38.2. sniedz atzinumus un 
sagatavo priekšlikumus;

38.3. izvērtē Domes lēmumu 
izpildi, Pašvaldības saistošo 
noteikumu un citu normatīvo aktu 
īstenošanu; 

38.4. sadarbojas ar attiecī-
gajai nozarei atbilstošajām 
sabiedriskajām organizācijām, 
izvērtē to priekšlikumus un sagatavo 
izskatīšanai Domē, sagatavo Domei 
priekšlikumus par attiecīgajai 
nozarei atbilstošo sabiedrisko 
organizāciju atbalsta pasākumiem;

38.5. sadarbojas ar attiecīgajai 
nozarei atbilstošajām ministrijām, 
koordinē valsts un Pašvaldības 
politikas izstrādi un attiecīgu 
attīstības programmu īstenošanu; 

38.6. izvērtē attiecīgajai nozarei 
atbilstošo Pašvaldības iestāžu 
darbības efektivitāti;

38.7. uzdod Pašvaldības iestādēm 
un amatpersonām veikt darbības, kas 
saistītas ar Domes lēmumu projektu 
sagatavošanu un Domes lēmumu 
izpildi;

38.8. veic citus nolikumā 
un Domes lēmumos noteiktos 
uzdevumus.

39. Finanšu komitejas 
kompetencē ir izskatīt jautājumus 
par: 

39.1. Pašvaldības budžeta 
projektu, budžeta grozījumiem, 
kā arī par prioritātēm līdzekļu 
sadalījumā; 

39.2. Pašvaldības budžeta 
līdzekļu pieprasījumiem un 
projektiem; 

39.3. Domes lēmumu projektiem, 
ja šo lēmumu īstenošana saistīta ar 
budžetā neparedzētiem izdevumiem 
vai grozījumiem budžeta ieņēmumu 
daļā; 

39.4. Pašvaldības iestādes vai 
kapitālsabiedrības dibināšanu, 
reorganizāciju vai likvidāciju, 
Pašvaldības līdzdalību kapitāl-
sabiedrībā; 

39.5. Pašvaldības īpašuma 
apsaimniekošanu; 

39.6. Pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu vai nekustamā 
īpašuma iegādi Pašvaldības 
vajadzībām, kā arī citu rīcību ar 
Pašvaldības mantu; 

39.7. Pašvaldības gada publisko 
pārskatu; 

39.8. Pašvaldības maksas 
pakalpojumiem; 

39.9. ilgtermiņa saistībām; 
39.10. sadarbību ar publiskām 

personām un privātpersonām, ja 
tas saistīts ar Pašvaldības finanšu 
līdzekļu izlietošanu; 

39.11. budžeta izlietošanu 
atbilstoši mērķiem; 

39.12. investīciju un citu projektu 
sagatavošanu un ieviešanu; 

39.13. iekšējās revīzijas darbu; 
39.14. jautājumiem, kas nav citu 

komiteju kompetencē. 
40. Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas kompetencē ir 
izskatīt jautājumus par: 

40.1. izglītības, kultūras un 
sporta nozares jautājumiem, attīstību 
Cēsu novadā, attīstības plānošanas 
dokumentiem un to izpildi;  

40.2. jaunatnes politikas 
īstenošanu, darbu ar jaunatni; 

40.3. reliģisko organizāciju 
darbību; 

40.4. izglītības, kultūras vai 
sporta pasākumu organizēšanu, brīvā 
laika nodarbībām; 

40.5. izglītības, kultūras vai 
sporta iestādes vai kapitālsabiedrības 
dibināšanu, reorganizāciju un 
likvidāciju, iestādes nolikumu; 

40.6. Pašvaldības līdzdalību 
kapitālsabiedrībā komitejas 
kompetencē esošajās nozarēs; 

40.7. izglītības, kultūras vai 
sporta iestādes attīstības plānošanas 
dokumentiem un to izpildi;

40.8. izglītības, kultūras vai 
sporta iestādes vadītāja ikgadējo 
atskaiti par iestādes darbību;

40.9. sadarbību ar publiskās 
personām un privātpersonām (tai 
skaitā biedrībām un nodibinājumiem) 
jautājumos, kas attiecas uz izglītību, 
kultūru un sportu; 

40.10. investīciju un citu projektu 

sagatavošanu un ieviešanu komitejas 
kompetencē esošajos jautājumos; 

40.11. budžeta līdzekļu 
pieprasījumu un izlietojumu 
komitejas kompetencē esošajos 
jautājumos;

40.12. Pašvaldības īpašuma 
izmantošanu komitejas kompetencē 
esošajos jautājumos;

40.13. deleģēšanas līgumu izpildi 
komitejas kompetencē esošajos 
jautājumos, nepieciešamības 
gadījumā iesniedzot domei 
izskatīšanai priekšlikumus 
deleģēšanas līguma grozījumiem;

40.14. citiem izglītības, kultūras, 
jaunatnes lietu un sporta nozares 
jautājumiem.  

41. Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas kompetencē ir 
izskatīt jautājumus par: 

41.1. sociālo problēmu 
risināšanu, sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības nodrošināšanu; 

41.2. sociālās jomas 
nodrošināšanas perspektīvajiem 
virzieniem un sociālo programmu 
izstrādi;

41.3. investīciju un citu projektu 
sagatavošanu un ieviešanu komitejas 
kompetencē esošajos jautājumos; 

41.4. veselības jautājumiem;  
41.5. budžeta līdzekļu 

pieprasījumu un izlietojumu 
komitejas kompetencē esošajos 
jautājumos;

41.6. Pašvaldības sociālās 
vai veselības iestādes vai 
kapitālsabiedrības dibināšanu, 
reorganizāciju un likvidāciju;

41.7. Pašvaldības līdzdalību 
kapitālsabiedrībā komitejas kompe-
tencē esošajās nozarēs; 

41.8. Pašvaldības īpašuma 
izmantošanu komitejas kompetencē 
esošajos jautājumos;

41.9. Pašvaldības sociālās vai 
veselības iestādes vadītāja atskaiti 
par iestādes darbību;

41.10. sadarbību ar publiskām 
personām un privātpersonām (tai 
skaitā sabiedriskajām organizācijām) 
komitejas kompetencē esošajos 
jautājumos;

41.11. deleģēšanas līgumu 
izpildi komitejas kompetencē 
esošajos jautājumos, nepiecie-
šamības gadījumā iesniedzot 
domei izskatīšanai priekšlikumus 
deleģēšanas līguma grozījumiem; 

41.12. citiem sociālās palīdzības, 
sociālo pakalpojumu un veselības 
nozares jautājumiem.  

 42. Uzņēmējdarbības un 
attīstības komitejas kompetencē ir 
izskatīt jautājumus par: 

42.1. teritorijas plānojumu un 
apbūves noteikumiem; 

42.2. attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu un to 
īstenošanu; 

42.3. vides aizsardzības un 
pārvaldības jautājumiem; 

42.4. komunālo pakalpojumu 
organizēšanu; 

42.5. autoceļu fonda līdzekļu 
izlietošana mērķiem; 

42.6. starptautisko sadarbību un 
tūrismu; 

42.7. investīciju un citu projektu 
sagatavošanu un ieviešanu komitejas 
kompetencē esošajos jautājumos; 

42.8. būvniecības jautājumiem; 
42.9. Pašvaldības īpašuma 

izmantošanu komitejas kompetencē 
esošajos jautājumos;

42.10. budžeta līdzekļu piepra-
sījumu un izlietojumu komitejas 
kompetencē esošajos jautājumos;

42.11. teritorijas labiekārtošanu; 
42.12. satiksmes organizāciju; 
42.13. uzņēmējdarbības attīstī-

bu; 
42.14. vecpilsētas attīstību; 
42.15. sadarbību ar publiskās 

personām un privātpersonām (tai 
skaitā biedrībām un nodibinājumiem) 
komitejas kompetencē esošajos 
jautājumos;

42.16. deleģēšanas līguma 
izpildi komitejas kompetencē 
esošajos jautājumos, nepie-
ciešamības gadījumā iesniedzot 
domei izskatīšanai priekšlikumus 
deleģēšanas līguma grozījumiem; 

42.17. citus jautājumus, 
kas saistīti ar uzņēmējdarbības 
sekmēšanu un Pašvaldības attīstību. 

43. Katra komiteja īsteno 
kontroli par savā kompetencē esošas 
nozares Pašvaldības iestādi un šādām 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Domes pastāvīgajām komisijām:

43.1. Finanšu komiteja - 
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisiju, Komisiju darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi; Zemes 
komisiju;

43.2. Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja – Publisku pasākumu 
komisiju, Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisiju, 
Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas komisiju, Pedagoģiski 
medicīniskā komisiju;

43.3. Sociālo un veselības 
jautājumu komiteja – dzīvokļu 
komisijām;

43.4. Uzņēmējdarbības un 
attīstības komiteja - Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisiju; 
Ainavu aizsardzības komisiju; 
Satiksmes drošības komisiju; 
Medību koordinācijas komisiju; 
Civilās aizsardzības komisiju.

44. Kontroles ietvaros 
komitejai ir tiesības pieprasīt 
iestādei vai komisijai sniegt 
paskaidrojumus komitejas sēdē, 
iesniegt nepieciešamos dokumentus 
jautājuma izskatīšanai, izvērtēt 
iestādes, tā vadītāja vai komisijas  
lēmumus un rīcību, sniedzot 
par to atzinumu, kā arī ierosināt 
kompetentajām institūcijām vai 
amatpersonām apturēt vai atcelt 
attiecīgo lēmumu.  

45. Domes deputātus ievēlē 
Domes pastāvīgajās komitejās 
likumā un šajā nolikumā noteiktajā 
kārtībā.  

46. Katram deputātam jābūt 
vismaz vienas komitejas loceklim.

47. Komitejas priekšsēdētāju 
ievēlē un atbrīvo no pienākumu 
pildīšanas atbilstoši likumā 
noteiktajai kārtībai. Komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku no saviem 
locekļiem ievēlē un atbrīvo no 
pienākumu pildīšanas attiecīgā 
komiteja. Komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks veic komitejas 
priekšsēdētāja pienākumus viņa 
prombūtnes laikā.  

48. Komitejas priekšsēdētājs, bet 
viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 
vietnieks:

48.1. organizē jautājumu 
izskatīšanu komitejas sēdē;

48.2. sasauc un vada komitejas 
sēdes;

48.3. kontrolē komitejas lēmumu 
un uzdevumu izpildi;

48.4. nodrošina komitejas 
lēmumu ierakstīšanu komitejas 
sēdes protokolā;

48.5. nodrošina komitejas 
sagatavoto domes lēmumu 
projektu, atzinumu un priekšlikumu 
iesniegšanu domes priekšsēdētājam 
vai citai amatpersonai un institūcijai;

48.6. ziņo par komitejas 
kompetencē esošajiem jautājumiem 
Domes sēdē, ja komiteja nav 
vienojusies, ka ziņo cits komitejas 
loceklis, pārstāv komitejas viedokli 
citās institūcijās;

48.7. veic citus pienākumus 
saskaņā ar šo nolikumu un citiem 
normatīvajiem aktiem.

49. Komitejas locekļiem, pildot 
savus pienākumus, ir tiesības:

49.1. iesniegt komitejas 
priekšsēdētājam jautājumus 
izskatīšanai komitejas sēdēs;

49.2. iepazīties ar Pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību 
dokumentāciju, saņemt dokumentu 
atvasinājumus, kas nepieciešami 
jautājumu izlemšanai attiecīgās 
komitejas sēdē;

49.3. saņemt no Pašvaldības 
amatpersonām un Pašvaldības 
iestādēm paskaidrojumus par 
jautājumiem, kuri ir komitejas 
kompetencē; 

49.4. uzdot Pašvaldības iestādēm 
un amatpersonām veikt darbības, kas 
saistītas ar Domes lēmuma projekta 
sagatavošanu;

49.5. iesaistīt darbā ekspertus 
nepieciešamajās nozarēs ar 
padomdevēju tiesībām.

 50. Komitejas kārtējās sēdes 
laiku nosaka Domes priekšsēdētāja 
apstiprinātajā komiteju sēžu 
grafikā, kas tiek apstiprināts divas 
reizes gadā – par laika periodu no 
janvāra līdz jūnijam un no jūlija līdz 
decembrim. 

51. Komitejas ārkārtas sēdes 
sasaukšanu var ierosināt komitejas 
priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētājs 
vai viena trešdaļa komitejas locekļu. 
Komitejas ārkārtas sēdes laiku 

nosaka komitejas priekšsēdētājs, par 
to informējot Domes priekšsēdētāju. 
Ārkārtas sēdi sasauc ne vēlāk 
kā vienas darba dienas laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas. Komitejas 
ārkārtas sēdi nerīko tajā pašā laikā, 
kad ir Domes sēde. 

52. Ja Nolikumā noteiktajā laikā 
izskatīšanai komitejas sēdē nav 
iesniegti  jautājumi vai lēmuma 
projekti, komitejas sekretārs 
nekavējoties par to paziņo komitejas 
priekšsēdētājam, kurš pieņem 
lēmumu par komitejas sēdes norisi. 
Komitejas sekretārs par komitejas 
sēdes norisi informē komitejas 
locekļus ne vēlāk kā divas darba 
dienas pirms sēdes norises dienas.   

53. Ja komitejas priekšsēdētājs 
nesasauc komitejas sēdi, to sasauc 
Domes priekšsēdētājs vai viens 
no viņa vietniekiem. Ja Domes 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nav 
sasauktās komitejas loceklis, viņam 
šajā komitejas sēdē nav balsstiesības. 

54. Komiteju tehnisko 
apkalpošanu nodrošina Centrālās 
administrācijas darbinieks, kurš veic 
komitejas sekretāra pienākumus. 
Komitejas sekretārs:

54.1. paziņo komitejas 
locekļiem par komitejas kārtējās 
un ārkārtas sēdes laiku un vietu ne 
vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes, 
izmantojot dokumentu vadības 
sistēmu  (turpmāk - DVS);  

54.2. ievieto DVS komitejā 
izskatīšanai iesniegtos lēmuma 
projektus un citus dokumentus;  

54.3. tehniski sagatavo 
dokumentus jautājumu izskatīšanai 
komitejas sēdēs;

54.4. nodrošina komitejas sēžu 
protokolēšanu un sagatavo komitejas 
sēžu protokolus parakstīšanai DVS, 
nodrošina komiteju sēžu protokolu 
izrakstu izsniegšanu;

54.5. kārto komiteju lietvedību, 
veic dokumentu uzskaiti un 
nodrošina to saglabāšanu atbilstoši 
lietvedības noteikumiem;

54.6.organizē komitejā pieņemto 
lēmumu izpildes kontroli;

54.7. veic citus uzdevumus 
komitejas darba tehniskai 
nodrošināšanai komitejas 
priekšsēdētāja uzdevumā.

55. Komitejas darba kārtību 
sagatavo komitejas sekretārs  DVS, 
darba kārtībā iekļaujot komitejā 
izskatīšanai iesūtītos jautājumus, un 
iesniedz komitejas priekšsēdētājam 
apstiprināšanai.   

56. Komitejas locekļi iepazīstas 
ar komitejas darba kārtību, lēmuma 
projektiem un citiem dokumentiem 
DVS, kur tie ir pieejami vismaz 
trīs darba dienas pirms kārtējās 
komitejas norises dienas vai trīs 
stundas pirms ārkārtas komitejas 
norises laika. 

57. Komitejas sekretārs 
nodrošina komitejas darba 
kārtības ievietošanu Pašvaldības 
tīmekļvietnē.     

58. Ja komitejas loceklis sēdes 
laikā atrodas citā vietā un veselības 
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties komitejas sēdes norises 
vietā, komitejas priekšsēdētājs var 
noteikt, ka komitejas sēdes norisē 
tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā), ja komitejas loceklim 
ir nodrošināta tehniska iespēja 
piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un viņam ir nodrošināta 
balsošana tiešsaistē DVS. Komitejas 
loceklis, kurš veselības stāvokļa vai 
komandējuma dēļ nevar ierasties 
komitejas sēdes norises vietā, par 
to informē komitejas priekšsēdētāju 
vismaz divas stundas pirms komitejas 
sēdes norises laika. Komitejas 
sekretārs vismaz stundu pirms sēdes 
norises laika informē komitejas 
locekli par komitejas sēdes tiešsaistē 
izmantojamo lietojumprogrammu un 
pieslēgšanos tai.

59. Komitejas priekšsēdētājs, 
izsludinot darba kārtību, var noteikt, 
ka komitejas sēde tiek organizēta 
attālināti, sēdes norisē izmantojot 
videokonferenci (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja valstī 
vai Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā izsludināta ārkārtējā 
situācija vai valsts noteikusi 
pulcēšanās ierobežojumus, un ja 
komitejas locekļiem ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē 
ar videokonferences palīdzību un 
viņiem ir nodrošināta balsošana 
tiešsaistē, izmantojot elektronisko 

balsošanas rīkoju DVS FIBU. 
Komitejas sekretārs vismaz vienu 
darba dienu pirms sēdes norises 
laika informē komitejas locekļus 
par komitejās sēdes tiešsaistē 
izmantojamo lietojumprogrammu un 
pieslēgšanos tai.

60. Nolikuma 58. un 59. punktā 
noteiktajos gadījumos komitejas 
loceklis uzskatāms par klātesošu 
komitejas sēdē un ir tiesīgs 
piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņš DVS 
instrukcijā noteiktajā kārtībā ir 
reģistrējies dalībai komitejas sēdē 
DVS, kurā viņam nodrošināta 
balsošana tiešsaistē, izmantojot 
elektronisko balsošanas rīkoju DVS 
FIBU.  Komitejas loceklis reģistrējas 
DVS, izmantojot viņam personīgi 
piešķirto lietotāja vārdu un paroli, 
kuru aizliegts nodot citai personai.  

61. Komitejas sēde ir atklāta. 
Komitejas sēdi vai tās daļu 
pasludina par slēgtu, ja nepieciešams 
izskatīt jautājumu, kas saistīts 
ar valsts noslēpumu, adopciju, 
komercnoslēpumu, personu privāto 
dzīvi, bērnu interesēm vai citu 
informāciju, kuras izpaušana saskaņā 
ar likumu ir aizliegta. Slēgtajā 
komitejas sēdē piedalās komitejas 
locekļi, uzaicinātās personas un 
tie Pašvaldības administrācijas 
darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma 
projektu.

62. Ja komitejas sēdes norise 
notiek izmantojot videokonferenci, 
komitejas priekšsēdētājs nosaka 
kārtību, kādā tiek nodrošināts 
komitejas sēdes atklātums un 
komitejas sēdes dalībnieku, kas nav 
komitejas locekļi, iespēju izteikties 
komitejas sēdē.

63. Personas, kas piedalās 
komitejas sēdē, video un audio 
ierakstus sēžu zālē var veikt 
tikai ar komitejas priekšsēdētāja 
saskaņojumu. Komitejas 
priekšsēdētāja saskaņojums nav 
nepieciešamas personām, kuras 
video un audio ierakstus veic 
žurnālistiskām vajadzībām saskaņā 
ar likumu “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem”.

64. Komitejas sēde ir lemttiesīga, 
ja tajā piedalās vairāk kā puses no 
komitejas locekļu skaita.

65. Ja uz komitejas sēdi neierodas 
komitejas locekļu vairākums, tad 
komitejas priekšsēdētājs sasauc 
atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk 
kā pēc vienas un ne vēlāk kā pēc 
septiņām dienām. Ja uz atkārtotu 
komitejas sēdi neierodas komitejas 
locekļu vairākums, tad komitejas 
priekšsēdētājs par to ziņo Domei.  

66. Komitejas sēdē ar 
padomdevēja tiesībām piedalās 
izpilddirektors, izpilddirektora 
vietnieks,  Pašvaldības administrā-
cijas darbinieki, kuri sagatavojuši 
lēmuma projektu izskatīšanai 
komitejas sēdē.  

67. Ieinteresētās personas uz 
komitejas un Domes sēdi uzaicina 
tas Pašvaldības administrācijas 
darbinieks, kurš sagatavojis lēmuma 
projektu.

68. Komitejas sēdē izskata 
tos jautājumus, kas iekļauti 
apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. 
Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, 
ja tam piekrīt ne mazāk kā divas 
trešdaļas no klātesošajiem komitejas 
locekļiem. Komitejas ārkārtas 
sēdes darba kārtību nedrīkst grozīt. 
Komitejas kārtējās sēdes darba 
kārtībā kā ārkārtas jautājumu nevar 
iekļaut jautājumu par komitejas 
priekšsēdētāja atbrīvošanu no 
pienākumu pildīšanas. Šādu 
jautājumu iekļauj komitejas nākamās 
sēdes darba kartībā.

69. Apspriežamos jautājumus 
komiteja izskata izsludinātajā darba 
kārtībā norādītajā secībā. Šo secību 
var grozīt ar  komitejas lēmumu.

70. Komiteja lēmumu pieņem 
atklāti balsojot.  Lēmums ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk 
kā puse no klātesošajiem komitejas 
locekļiem, izņemot, ja šajā nolikumā 
ir noteikts cits balsojums. Ja 
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir 
komitejas priekšsēdētāja balss.

71. Ja komiteja pieņem lēmumu 
par iesniegtā lēmuma projekta 
grozīšanu vai papildināšanu, lēmuma 
projekta sagatavotājs veic atbilstošas 
izmaiņas lēmumā projektā.

72. Ja komiteja neatbalsta 
lēmuma projektu vai citu dokumentu, 
tā sniedz motivētu atzinumu kā 

konkrētais jautājums risināms, 
sagatavo citu lēmuma projektu 
vai arī virza lēmuma projektu 
izskatīšanai Domē, pievienojot 
komitejas iebildumus. 

73. Komitejas sēdi protokolē. 
Protokolu paraksta komitejas sēdes 
vadītājs un visi klātesošie komitejas 
locekļi. Ja komitejas loceklis 
nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, 
viņš var iesniegt savu viedokli 
rakstveidā, ko pievieno protokolam.

74. Sēdes laikā jautājuma 
izskatīšanā jautājuma ziņotāja 
publiski demonstrētā prezentācija, 
papīra formāta uzskates materiāli, 
ilustratīvais materiāls un cita papildu 
informācija ir sēdes protokola 
neatņemama sastāvdaļa, kas sēdes 
laikā vai pēc tās iesniedzama sēdes 
protokolētājam. Sēde tiek ierakstīta, 
izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. 
Audio vai video ieraksts ir 
neatņemama sēdes protokola 
sastāvdaļa.

 75. Komitejas var organizēt 
kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata 
jautājums, kas skar šo komiteju 
kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji 
vienojas, kurš no viņiem vadīs 
kopīgo sēdi. Ja notiek Finanšu 
komitejas un citas komitejas kopīgā 
sēde, to vada Finanšu komitejas 
priekšsēdētājs. Kopīgā komiteju 
sēde var notikt, ja tajā piedalās 
vairāk nekā puse no katras komitejas 
locekļiem. Komitejas sēdi protokolē 
tās komitejas sekretārs, kuras 
vadītājs vada kopīgo komitejas sēdi.  

76. Komitejas locekļi (tai 
skaitā komitejas priekšsēdētājs vai 
tā vietnieks) var tikt izslēgti no 
komitejas sastāva ar Domes lēmumu, 
ja komitejas loceklis trīs reizes pēc 
kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ 
neierodas uz komiteju sēdēm vai 
citos gadījumos, kas tiek izvērtēti 
katrā konkrētā gadījumā. 

77. Domstarpības starp 
pastāvīgajām komitejām un 
Pašvaldības administrācijas 
amatpersonām, iestādēm un 
kapitālsabiedrībām izskata Domes 
priekšsēdētājs vai Dome. Domes 
priekšsēdētājs izvērtē un nosaka, 
kādos gadījumos domstarpības 
izskata Dome.  

V Pašvaldības lēmumu projektu 
sagatavošanas un iesniegšanas 
kārtība

 78. Pašvaldības iestāžu vadītāji, 
Pašvaldības kapitālsabiedrību 
valdes, kā arī patstāvīgo komisiju un 
citu Pašvaldības institūciju vadītāji 
ir atbildīgi par viņu kompetencē 
esošo jautājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu izskatīšanai pastāvīgajās 
komisijās, komitejās un Domes sēdē.

79. Domes lēmuma projektu 
sagatavo:

79.1. Pašvaldības iestāžu 
darbinieki vai amatpersonas savas 
kompetences ietvaros vai Domes 
priekšsēdētāja, tā vietnieku, izpild-
direktora, tā vietnieka, Pašvaldības 
iestādes vadītāja vai Pašvaldības 
institūcijas uzdevumā;

79.2. deputāti pēc savas 
iniciatīvas;

79.3. Pašvaldības kapitāl-
sabiedrības valde savas kompetences 
ietvaros. 

 80. Domes lēmuma projektus 
sagatavo valsts valodā, rakstveidā 
datordrukā atbilstoši normatīvajiem 
aktiem un Pašvaldības iekšējā 
normatīvajā aktā noteiktajām 
dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas prasībām, kā arī 
juridiskās tehnikas prasībām. Domes 
lēmuma projektā norāda:

80.1. lēmuma projekta 
pamatojuma daļā:

80.1.1. lēmuma ierosinātāju 
(iesniegums, uz kā pamata 
sagatavots dokumenta projekts, tā 
iesniegšanas datums un reģistrācijas 
numurs) vai apstākļus par lēmuma 
nepieciešamību;

80.1.2. faktiskās situācijas 
izklāstu;

80.1.3. lēmuma tiesisko pama-
tojumu un lietderības apsvērumus;

80.1.4. institūciju uzskaitījumu, 
kurās lēmuma projekts izskatīts;

80.1.5. tiesību normu uz-
skaitījumu;

80.1.6. citus argumentus un 
apsvērumus, kurus lēmuma projekta 
sagatavotājs vai iesniedzējs uzskata 
par būtiskiem;

80.2. lemjošā daļā:
80.2.1. nolemtās darbības (pie-

šķirtās tiesības, uzdotie uzdevumi, 

konstatācijas,  doku-menta vai 
darbības apstiprināšana utt);

80.2.2. finansējuma avotu (ja 
lēmuma izpildei nepieciešams 
finansējums);

80.2.3. lēmuma izpildītājus 
(konkrētas amatpersonas, institūcijas 
vai citi), nosakot tiem uzdotos 
uzdevumus (ja nepieciešams);

80.2.4. par lēmuma izpildes 
kontroli atbildīgā amatpersona vai 
institūcija (ja nepieciešams);

80.2.5. lēmuma izpildes termiņu 
(ja nepieciešams);

80.3. informatīvajā daļā:
80.3.1. lēmuma projekta 

sagatavotāja vārdu, uzvārdu un 
amatu;

80.3.2. lēmuma projekta sagata-
vošanas datumu;

80.3.3. informāciju par 
saņemtajiem atzinumiem un 
saskaņojumiem;

80.3.4. personu sarakstu, kas 
uzaicinātas vai uzaicināmas uz 
Domes sēdi, kā arī to personu un 
institūciju sarakstu un adreses, 
kurām lēmuma projekts jānosūta vai 
jāizsniedz;

80.3.5. norāde, ja lēmuma 
projekts satur ierobežotas 
pieejamības informāciju.

81. Domes lēmuma projektu, 
kas ir administratīvais akts, 
sagatavo atbilstoši nolikuma 80. 
punktā noteiktajām prasībām un 
Administratīvā procesa likumam. 

82. Domes lēmuma projektam 
pievieno:

82.1. pielikumu, ja lēmuma 
projektā minēts pielikums;  

82.2. svešvalodā iesniegtajiem 
dokumentiem – tulkojumu valsts 
valodā. Liela apjoma svešvalodā 
iesniegtajam dokumentam pievieno 
kopsavilkumu valsts valodā;  

82.3. saistošo noteikumu 
projektam - paskaidrojuma rakstu;  

82.4. citus izziņas materiālus, 
kurus lēmuma projekta sagatavotājs 
vai iesniedzējs uzskata par 
būtiskiem.

83. Lēmuma projekta sagatavotājs 
nodrošina Domes lēmuma projektu 
saskaņošanu ar Pašvaldības 
institūcijām un speciālistiem Domes 
priekšsēdētāja izdotajā iekšējā 
normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.  

84. Domes sēdē izskatāmais 
lēmuma projekts, atzinumi un 
izziņas materiāli jāiesniedz Domes 
sēžu sekretāram vismaz četras 
darba dienas pirms Domes kārtējās 
vai četras stundas pirms ārkārtas 
sēdes. Domes sēžu sekretārs 
lēmuma projektu un ar to saistītos 
dokumentus ievieto DVS un nodod 
Domes priekšsēdētājam. Domes 
priekšsēdētājs izskata iesniegtos 
Domes lēmumu projektus un lemj 
par to iekļaušanu Domes kārtējās 
sēdes darba kārtībā. Ja lēmuma 
projekts nav izskatīts komitejā vai 
citā Pašvaldības institūcijā, Domes 
priekšsēdētājs nosaka, kurā komitejā 
vai institūcijā lēmuma projekts 
jāizskata. Domes priekšsēdētājs var 
noteikt institūciju vai speciālistu, 
kuram papildus jāsniedz atzinums 
par lēmuma projektu.

85. Komitejas sēdē izskatāmais 
Domes lēmuma projekts, atzinumi 
un  izziņas materiāli jāiesniedz 
elektroniski atbildīgās komitejas 
sekretāram ne vēlāk kā četras darba 
dienas pirms kārtējās sēdes norises 
dienas vai četras stundas pirms 
ārkārtas komitejas norises laika. Par 
lēmuma projekta un ar to saistīto 
dokumentu iesniegšanu ir atbildīgs 
lēmuma projekta sagatavotājs.  

86. Domes priekšsēdētājam ir 
tiesības nevirzīt lēmuma projektu 
izskatīšanai Domes sēdē, ja tas 
nav sagatavots un saskaņots šajā 
nolikumā  un citā normatīvajā 
aktā noteiktajā kārtībā vai lēmuma 
projektā ietvertā jautājuma 
izskatīšana pēc būtības ir citas 
Pašvaldības institūcijas kompetencē. 
Šajā gadījumā lēmuma projektu 
nodod atpakaļ tā iesniedzējam, 
norādot iemeslus. 

87. Kontroli par komitejā 
neizskatīto vai atlikto jautājumu 
virzību veic lēmuma projekta 
sagatavotājs.   

88. Nolikumā noteikto Domes 
lēmumu projektu saskaņošanas un 
virzības kārtību var nepiemērot 
attiecībā uz ārkārtas Domes sēdē 
izskatāmu lēmumu projektu, 
lēmuma projektiem par Pašvaldības 
administrācijas amatpersonu iecel-
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šanu vai ievēlēšanu vai atcelšanu vai 
atstādināšanu, lēmuma projektiem, 
kurus iesniedz Domes deputāti vai 
ārkārtas sēdes ierosinātāji, attiecībā 
uz politisko lēmumu projektiem, 
kā arī citos gadījumos – saskaņā 
ar Domes priekšsēdētāja lēmumu 
rezolūcijas veidā. 

89. Ārkārtas Domes sēdē 
izskatāmos lēmuma projektus 
iesniedz Domes priekšsēdētājam, 
kurš tos virza izskatīšanai Domes 
sēdē.   

90. Steidzamos gadījumos Domes 
lēmuma projektu ar iesniegumu, 
kurā pamatota steidzamība, var 
iesniegt Domes priekšsēdētājam pēc 
kārtējās Domes sēdes darba kārtības 
apstiprināšanas un publicēšanas 
(izziņošanas), bet ne vēlāk kā vienu 
stundu pirms Domes sēdes norises 
laika. Domes priekšsēdētājam ir 
tiesības lēmuma projektu virzīt 
izskatīšanai izsludinātājā Domes 
sēdē vai nākamajā Domes sēdē. 
Domes priekšsēdētājs nevirza 
jautājumu izskatīšanā izsludinātajā 
Domes sēdē, ja lēmuma projekts nav 
sagatavots un saskaņots nolikumā 
un citos iekšējos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, izņemot nolikuma 
88. punktā noteiktajos gadījumos.

91. Domes lēmums stājas 
spēkā lēmumā norādītajā datumā 
vai, ja lēmumā datums nav norādīts, 
nākamajā dienā pēc tam, kad Domes 
priekšsēdētājs to ir parakstījis. 
Saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
kārtība noteikta likumā, bet 
administratīvos aktu spēkā stāšanās 
kārtība noteikta Administratīvā 
procesa likumā.    

VI domes darba reglaments
 92. Katra deputāta pienākums 

ir piedalīties Domes darbā. Ja 
deputāts nevar ierasties uz Domes 
sēdi, viņam vismaz divas stundas 
pirms Domes sēdes par to jāpaziņo 
Domes priekšsēdētājam.

93. Domes sēdes ir kārtējās 
un ārkārtas.

94. Kārtējās Domes sēdes 
notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī 
saskaņā ar Domes priekšsēdētāja 
apstiprinātu Cēsu novada domes 
sēžu grafiku. Cēsu novada domes 
sēžu grafiks tiek apstiprināts divas 
reizes gadā – par laika periodu no 
janvāra līdz jūnijam un no jūlija līdz 
decembrim.  

95. Domes ārkārtas sēdi 
sasauc Domes priekšsēdētājs 
likumā noteiktajā kārtībā. Domes 
ārkārtas sēdē izskatāmo lēmuma 
projektu, pievienojot pamatojumu 
steidzamībai, sagatavo un iesniedz 
tās sasaukšanas ierosinātājs.

96. Komiteju un Domes sēdes 
norises tehniskajam nodrošinājumam 
deputāts izmanto datortehniku 
un DVS, kas nodrošina piekļuvi 
sēžu materiāliem un šajā nolikumā 
noteiktajos gadījumos - deputātu 
reģistrēšanu komitejas un Domes 
sēdei, kā arī balsošanu tiešsaistē.  

97. Domes lēmumu projekti, 
atzinumi par tiem un izziņas materiāli 
ir pieejami Domes deputātiem 
ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms 
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs 
stundas pirms ārkārtas sēdes. Domes 
deputāti ar Domes darba kārtību, 
tajā ieļautajiem lēmuma projektiem, 
atzinumiem un izziņas materiāliem 
iepazīstas DVS.  

98. Domes sēžu sekretārs informē 
deputātus par Domes sēžu vietu un 
laiku, to apziņojot DVS.   

99. Domes sēdes darba kārtību 
nosaka un apstiprina Domes 
priekšsēdētājs. Domes sēdes darba 
kārtībā iekļauj jautājumus, kuri 
izskatīti kādā no pastāvīgajām 
komitejām, tos iesniedz likumā 
noteiktās personas vai ar Domes 
priekšsēdētāja rezolūciju.  Domes 
priekšsēdētājs var iekļaut Domes 
sēdes darba kārtībā lēmuma projektu 
bez iepriekšējas izskatīšanas 
pastāvīgā komitejā, ja tas izskatīts 
kādā no Domes pastāvīgajām 
komisijām.  Papildjautājumu izskata 
izsludinātajā Domes sēdē, ja tam 
piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas 
no klātesošajiem Domes deputātiem. 

100. Domes sēžu sekretārs 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms 
kārtējās sēdes publicē paziņojumu 
par Domes kārtējās sēdes norises 
laiku, vietu un darba kārtību 
Pašvaldības tīmekļvietnē un 

nodrošina tā izvietošanu Centrālās 
administrācijas ēkā, kā arī nosūta 
izvietošanai apvienību pārvaldēs.

101. Domes sēdes notiek 
valsts valodā. Domes sēdē 
izskatāmie lēmuma projekti un 
citi dokumenti jāiesniedz valsts 
valodā vai tiem jābūt pievienotam 
dokumenta tulkojumam valsts 
valodā. Ja nepieciešams pieņemt 
administratīvo aktu, tulkošanas 
pakalpojumu, kas pieteikts vismaz 
trīs darba dienas iepriekš, nodrošina 
iestāde, kas sagatavo lēmuma 
projektu. Uzstājoties var lietot citas 
valodas, ja Dome var nodrošināt 
debašu tulkošanu valsts valodā.

102. Domes sēdes ir atklātas. 
Centrālā administrācija nodrošina 
iespēju skatīties Domes sēdi tiešraidē 
Pašvaldības tīmekļvietnē. Domes 
sēdi vai tās daļu pasludina par slēgtu, 
ja nepieciešams izskatīt jautājumu, 
kas saistīts ar valsts noslēpumu, 
adopciju, komercnoslēpumu, 
personu privāto dzīvi, bērnu 
interesēm vai citu informāciju, 
kuras izpaušana saskaņā ar likumu 
ir aizliegta. Slēgtajā Domes sēdē 
piedalās Domes deputāti, uzaicinātās 
personas un tie Pašvaldības 
administrācijas darbinieki, kuri 
sagatavojuši lēmuma projektu. 

103. Personas, kas piedalās 
Domes sēdē, video un audio 
ierakstus sēžu zālē var veikt tikai ar 
Domes priekšsēdētāja saskaņojumu. 
Domes priekšsēdētāja saskaņojums 
nav nepieciešamas personām, 
kuras video un audio ierakstus veic 
žurnālistiskām vajadzībām saskaņā 
ar likumu “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem”.

104. Personas, kuras 
uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, 
pirms Domes sēdes informē Domes 
sēdes sekretāru par savu dalību 
Domes sēdē, uzrādot personas 
apliecinošu dokumentu.

105. Domes sēde notiek, ja tajā 
piedalās vairāk nekā puse no Domes 
deputātiem.  

106. Ja deputāts Domes sēdes 
laikā atrodas citā vietā un veselības 
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties Domes sēdes norises vietā, 
domes priekšsēdētājs var noteikt, ka 
Domes sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja deputātam 
ir nodrošināta tehniska iespēja 
piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un balsošana tiešsaistē, 
izmantojot elektronisko balsošanas 
rīku DVS FIBU. Deputāts, kurš 
veselības stāvokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties Domes sēdes 
norises vietā, par to informē Domes 
priekšsēdētāju vismaz divas stundas 
pirms Domes sēdes norises laika. 
Domes sēžu sekretārs vismaz stundu 
pirms sēdes norises laika informē 
deputātu par Domes sēdes tiešsaistē 
izmantojamo lietojumprogrammu un 
pieslēgšanos tai.

107. Domes priekšsēdētājs, 
izsludinot darba kārtību, var noteikt, 
ka Domes sēde tiek organizēta 
attālināti, sēdes norisē izmantojot 
videokonferenci (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja valstī 
vai Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā izsludināta ārkārtējā 
situācija vai valsts noteikusi 
pulcēšanās ierobežojumus un 
deputātiem ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar video-
konferences palīdzību un deputātiem 
ir nodrošināta balsošana tiešsaistē, 
izmantojot elektronisko balsošanas 
rīku DVS FIBU. Domes sēžu 
sekretārs vismaz vienu darba dienu 
pirms sēdes norises laika informē 
deputātus par Domes sēdes tiešsaistē 
izmantojamo lietojumprogrammu un 
pieslēgšanos tai.

108. Nolikuma 106. un 107. 
punktā noteiktajos gadījumos 
deputāts uzskatāms par klātesošu 
Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties 
balsošanā, neatrodoties sēdes norises 
vietā, ja viņš  DVS instrukcijā 
noteiktajā kārtībā ir reģistrējies 
dalībai Domes sēdē DVS, kurā 
viņam nodrošināta balsošana 
tiešsaistē. Deputāts reģistrējas DVS, 
izmantojot viņam personīgi piešķirto 
lietotāja vārdu un paroli, kuru 
aizliegts nodot citai personai.  

109. Domes sēžu sekretārs 
reģistrē deputātu piedalīšanos sēdē. 

Nolikuma 106. un 107. punktā 
noteiktajos gadījumos Domes 
deputāti, kuri piedalās Domes sēdē, 
izmantojot  videokonferenci (attēla 
un skaņas pārraide reālajā laikā), 
dalībai Domes sēdē reģistrējas DVS.  

110. Domes priekšsēdētājs:
110.1. atklāj, vada, pārtrauc un 

slēdz sēdi;
110.2. pārliecinās par kvoruma 

esamību;
110.3. dod vārdu runātājiem 

(nosaucot runātāja vārdu, uzvārdu, 
amatu);   

110.4. nodrošina iespēju depu-
tātiem uzdot jautājumus ziņotājam 
un citiem klātesošajiem;

110.5. atklāj, vada un slēdz 
debates;  

110.6. nodrošina normatīvo aktu 
ievērošanu;

110.7. ierosina jautājumu 
nobalsošanu un paziņo balsošanas 
rezultātus;

110.8. izsludina pārtraukumus 
sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku 
un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā; 

110.9. uzstājoties debatēs par 
kādu atsevišķu lēmuma projektu, 
nodod sēdes vadīšanu kādam no 
Domes priekšsēdētaja vietniekiem.

111. Ja Domes sēdi vada 
sēdes vadītājs, kurš nav Domes 
priekšsēdētājs, viņam Domes sēdes 
vadīšanas laikā ir tādas pašas tiesības 
un pienākumi, kas šajā nolikumā 
noteikti Domes priekšsēdētājam, 
izņemot, ja likums nosaka citādi.  

112. Domes sēdes jautājumu 
apspriešanai ir šāda secība:

112.1. ziņojums - ziņotājs un 
līdzziņotājs (ja ir) informē par 
lēmuma projekta saturu, atzinumiem 
un saskaņojumiem ne ilgāk kā 
desmit minūtes;

112.2. deputātu jautājumi 
ziņotājam;

112.3. ieinteresēto vai uzaicinātu 
personu uzklausīšana;

112.4. deputātu jautājumi 
ieinteresētajām vai uzaicinātajām 
personām;

112.5. debates - katram runātājam 
atvēlētas ne vairāk kā piecas 
minūtes;

112.6. ziņotāja galavārds;
112.7. priekšsēdētāja viedoklis, 
112.8. balsošana;
112.9. balsošanas rezultātu 

paziņošana.
113. Domes sēdē drīkst runāt, ja 

vārdu ir devis Domes priekšsēdētājs.
114. Domes sēdē klātesošajiem 

nav tiesību traucēt sēdes gaitu. 
115. Apspriežamos jautājumus 

izskata darba kārtībā norādītajā 
secībā. Šo secību var grozīt ar 
Domes lēmumu.  

116. Par komitejā vai komisijā 
izskatāmajiem jautājumiem Domes 
sēdē ziņo attiecīgās komitejas vai 
komisijas vadītājs, bet par citiem 
jautājumiem – lēmumā projektā 
norādītā Pašvaldības administrācijas 
amatpersona vai darbinieks. 

117. Izskatot Domes sēdes 
darba kārtībā iekļautos jautājumus, 
ziņotājs informē deputātus par 
lēmumu projekta izskatīšanas secību 
un saņemtajiem atzinumiem. Ja 
nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt 
citas personas sniegt papildu vai 
precizējošu informāciju.

 118. Ja pastāvīgās komitejas 
sēdē, skatot jautājumu, lēmuma 
pieņemšanas procesā ir radušās 
domstarpības, proti, ja lēmums nav 
pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās 
komitejas priekšsēdētājam vai viņa 
pilnvarotajam komitejas pārstāvim 
ir jāziņo Domes sēdē par visiem 
atšķirīgajiem viedokļiem.  

119. Uzstājoties debatēs, 
katram runātājam atvēlētas ne 
vairāk kā piecas minūtes. Debatēs 
par attiecīgo lēmuma projektu var 
uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

120. Par debašu beigām 
paziņo priekšsēdētājs. Debates 
var pārtraukt, ja par to nobalso ne 
mazāk kā divas trešdaļas klātesošo 
deputātu. 

121. Pašvaldības iedzīvotājiem 
un citām personām, kuras ir Domes 
sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs, 
ja Domes priekšsēdētājs nedod 
vārdu, kā arī traucēt sēdes gaitu.

122. Domes priekšsēdētājs 
nodrošina Domes sēdes norisi 
atbilstoši Domes sēdes darba  
reglamentam, kā arī nodrošina 

kārtību Domes sēdes laikā. Domes 
priekšsēdētājam ir tiesības izteikt 
aizrādījumu, ja deputāts vai cita 
persona neievēro Domes sēdes 
reglamentu vai traucē Domes 
sēdes norisi. Ja Domes sēdes laikā 
deputāts atkārtoti neievēro Domes 
sēdes reglamentu vai kārtību, tas 
tiek fiksēts protokolā. Ja Domes 
sēdes reglamentu vai kārtību Domes 
sēdes laikā atkārtoti neievēro citas 
personas, Domes priekšsēdētājam ir 
tiesības izraidīt šo personu no Domes 
sēdes norises telpas. Ja deputāts 
neievēro Domes sēdes reglamentu 
vai kārtību Domes sēdē runājot 
debatēs, tad Domes priekšsēdētājs 
pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs 
un turpmāk, apspriežot konkrēto 
jautājumu, viņam var vairs nedot 
vārdu.

123. Ja Domes sēdes darba 
kārtībā iekļautie jautājumi netiek 
izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek 
turpināta nākamajā darba dienā vai 
dienā, par kuru vienojas deputāti. 
Ja Domes sēdes darba kārtībā 
iekļautos jautājumus nav iespējams 
izskatīt deputātu nepieciešamā 
kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes 
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka 
atkārtotās sēdes norises vietu un 
laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek 
sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām 
un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit 
dienām, ja nepieciešams, papildinot 
sēdes darba kārtību.

124. Grozījumi Domes lēmuma 
projektā jāiesniedz rakstveidā un, ja 
iespējams, tiem jābūt sagatavotiem 
nepieciešamajā daudzumā līdz 
debašu par konkrēto jautājumu 
beigām. Domes lēmuma projekta 
grozījumus iesniedzējs paraksta. 
Ja tas nepieciešams lietas virzībai, 
Domes priekšsēdētājs var izlemt par 
mutisku grozījumu iesniegšanu, ko 
ieraksta sēdes protokolā.  

125. Ja ir iesniegti lēmuma 
projekta grozījumi, vispirms balso 
par to iekļaušanu sagatavotajā 
lēmuma projektā, bet pēc tam 
par lēmuma projektu kopumā ar 
iekļautajiem papildinājumiem vai 
bez tiem, ja balsojums nav bijis 
pietiekošs.  

126. Ja ir iesniegti vairāki 
grozījumi, vispirms balso par 
to grozījumu, kurš visvairāk 
atšķiras no izskatāmā lēmuma 
projekta. Šaubu gadījumā Domes 
priekšsēdētājs konsultējas ar tās 
pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, 
kura gatavoja atzinumu par lēmuma 
projektu.    

127. Labojumus (aritmētiskās 
un gramatiskās kļūdas vai 
neprecizitātes) Domes lēmumu 
projektos var pieteikt mutvārdos 
un rakstveidā. Pamatojoties uz 
izteiktajiem priekšlikumiem Domes 
sēdes laikā, labojumus Domes 
lēmumos fiksē sēdes protokolētājs. 
Pēc Domes priekšsēdētāja 
pieprasījuma priekšlikums lēmuma 
projekta grozīšanai jāiesniedz 
rakstveidā. 

128. Ja saņemts motivēts 
ierosinājums par lēmuma projekta 
izskatīšanas atlikšanu, Domes 
priekšsēdētājs aicina deputātus 
balsot par šo ierosinājumu. Ja 
par ierosinājumu tiek saņemts 
klātesošo deputātu balsu vairākums, 
lēmuma projekta izskatīšana tiek 
atlikta un nodota pārskatīšanai 
attiecīgajai komitejai. Ja balsojums 
nav pietiekošs, turpinās jautājuma 
izskatīšana Domes sēdē.

129. Ja balsojot deputāts ir 
kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo 
Domes priekšsēdētājam pirms 
balsošanas rezultātu paziņošanas, 
pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas 
netiek ņemtas vērā.

130. Balsošanas rezultātus paziņo 
Domes priekšsēdētājs.

131. Balsošana ar vēlēšanu 
zīmēm notiek saskaņā ar Domes 
izdotajiem iekšējiem normatīvajiem 
aktiem.   

132. Deputātam, kurš ir 
piedalījies lēmuma pieņemšanā 
un ir izteicis pretēju priekšlikumu, 
balsojis pret priekšlikumu vai 
atturējies no balsojuma, ir tiesības 
pamatot atšķirīgo viedokli, kas 
tiek fiksēts sēdes protokolā. 
Rakstveida viedokļi, kuri saņemti 
pirms protokola parakstīšanas, ir 
pievienojami protokolam. Protokolā 

fiksē, ja deputāts nepiedalās 
balsošanā, norādot iemeslu.

133. Ja deputāts vēlas, lai viņa 
teiktais tiktu ierakstīts protokolā 
pilnā apjomā, viņš par to informē  
pirms uzstāšanās un runu rakstiski 
iesniedz Domes sēdes protokolistam.  

134. Domes sēdes tiek 
protokolētas. Sēdes laikā jautājuma 
izskatīšanā publiski demonstrētā 
prezentācija, uzskates materiāli, 
ilustratīvais materiāls un cita papildu 
informācija ir  sēdes protokola 
neatņemama sastāvdaļa, un sēdes 
laikā vai pēc sēdes iesniedzama 
sēdes protokolētājam. Domes sēdes 
tiek ierakstītas, izmantojot tehniskos 
palīglīdzekļus. Audio vai video 
ieraksts ir neatņemama protokola 
sastāvdaļa.

135. Domes sēdes protokolā 
apraksta lēmumu pieņemšanas gaitu, 
lēmumus pievienojot protokola 
pielikumā.    

136. Domes sēdē pieņemtā 
lēmuma tekstā pirms tā 
parakstīšanas var izdarīt tikai tos 
grozījumus, par kuriem ir norādīts 
Domes sēdes protokolā, kā arī  
veikt pārrakstīšanās vai aritmētisko 
kļūdu labojumu. Pirms lēmuma 
iesniegšanas parakstīšanai Domes 
priekšsēdētājam, lēmuma projekta 
sagatavotājs noformē Domes 
lēmumu tādā redakcijā, kāda 
apstiprināta Domes sēdē vai veic 
pārrakstīšanās vai aritmētisko kļūdu 
labojumu.  

137. Deputātiem ir tiesības 
iepazīties ar Domes sēdes protokolu 
un piecu dienu laikā pēc sēdes 
protokola parakstīšanas, rakstveidā 
izteikt par to pretenzijas vai 
piezīmes, kas tiek pievienotas 
protokolam. Ja piecu dienu laikā 
pretenzijas netiek izteiktas, tad 
vēlāk deputāts nevar prasīt izdarīt 
protokolā labojumus. Ja deputāts 
nepiekrīt ierakstam protokolā, tad 
viņam ir tiesības prasīt protokola 
apstiprināšanu nākamajā Domes 
kārtējā sēdē.

138. Domes sēžu sekretārs 
nosūta Domes sēdes protokolu 
un pieņemtos Domes lēmumus 
publicēšanai Pašvaldības tīmekļ-
vietnē ne vēlāk kā trešajā darbdienā 
pēc to parakstīšanas dienas. 
Pieejamību Domes lēmumiem 
un Domes sēžu protokoliem 
nodrošina Domes sēžu sekretārs, 
ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas pieejamības 
ierobežojumus. 

139. Pašvaldības saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu trīs dienu laikā pēc 
parakstīšanas Domes sēžu sekretārs 
nosūta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, kā 
arī ir atbildīgs par normatīvajos 
aktos noteikto saistošo noteikumu 
nosūtīšanu publicēšanai.     

140. Domes sēdes protokols 
un lēmumu oriģināli, kā arī tiem 
pievienotie materiāli, kārtējā 
lietvedības gadā glabājas pie Domes 
sēžu sekretāra un pēc tam tiek nodoti 
arhīvā. 

VII  Līgumu noslēgšanas 
procedūra 

141. Līgumus paraksta:
141.1. Domes priekšsēdētājs 

un izpilddirektors - šajā nolikumā 
vai Domes lēmumā noteiktajos 
gadījumos;

141.2. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks – saskaņā ar Domes 
lēmumu;

141.3. Izpilddirektora vietnieks - 
Centrālās administrācijas nolikumā 
noteiktajos gadījumos, kā arī 
saskaņā ar Domes lēmumu, Domes 
priekšsēdētāja vai izpilddirektora 
pilnvarojumu;

141.4. Pašvaldības iestāžu 
vadītāji – iestādes nolikumā 
noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā 
ar Domes lēmumu.

142. Privāto tiesību jomā 
līgumu (tai skaita darba līgumu) 
slēdz Pašvaldības iestāde tai 
piešķirto finanšu līdzekļus ietvaros, 
ja tas paredzēts iestādes nolikumā 
vai atsevišķā Domes lēmumā. Ja 
līguma summa pārsniedz 100 000 
euro, tai skaitā visi nodokļi, līgums 
pirms tā parakstīšanas saskaņojams 
ar izpilddirektoru.

143. Domes priekšsēdētājs 
paraksta šādus līgumus un ar tiem 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
saistītos dokumentus:

143.1. sadarbības līgumu ar 
citām publiskām personām un 
to institūcijām, privātpersonām, 
ārvalstu sadarbības partneriem;

143.2. deleģēšanas līgumu vai 
līdzdalības līgumu, izņemot, ja 
Dome ir pilnvarojusi to parakstīt 
citai Pašvaldības amatpersonai;

143.3. piegādes, pakalpojumu 
vai būvdarbu līgumu, kas tiek slēgts 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
vai citu finanšu instrumentu 
līdzfinansēto projektu ietvaros un tā 
līgumcena pārsniedz 1 000 000 euro;

143.4. līgumu par investīciju 
piesaisti;

143.5. darba līgumu ar 
izpilddirektoru;

143.6. izlīgumu, izņemot, ja 
Dome ir pilnvarojusi to parakstīt 
citai Pašvaldības amatpersonai;

143.7. ziedojumu (dāvinājumu) 
līgumu; 

143.8. citus līgumus, kuri nav 
citas Pašvaldības amatpersonas 
kompetencē, vai atbilstoši Domes 
lēmumam.

144. Izpilddirektors paraksta 
šādus līgumus un ar tiem saistītos 
dokumentus: 

144.1. piegādes, pakalpojumu 
vai būvdarbu līgumu centralizētā 
iepirkuma gadījumos;

144.2. piegādes, pakalpojumu 
vai būvdarbu līgumu, kas tiek slēgts 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
vai citu finanšu instrumentu 
līdzfinansēto projektu ietvaros un 
tā līgumcena nepārsniedz 1 000 000 
euro, izņemot, ja ar domes lēmumu 
vai domes izdotu iekšējo normatīvo 
aktu cita amatpersona pilnvarota 
parakstīt līgumu;  

144.3. līgumu publiskās un 
privātās partnerības ietvaros;

144.4. darba līgumu Nolikumā 
noteiktajos gadījumos;     

144.5. aizdevuma līgumu, 
kredīta līgumu, galvojuma līgumu;

144.6. nekustamā īpašuma 
atsavināšanas līgumu (tai skaitā 
nekustamā īpašuma iegūšanu 
Pašvaldības īpašumā), līgumu par 
Pašvaldības nekustamā īpašuma 
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, 
izņemot līgumu par apbūves tiesību 
piešķiršanu;   

144.7. citus līgumus saskaņā 
ar Domes lēmumu vai Domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.

145. Administratīvo līgumu slēdz 
piekritīgā iestāde vai amatpersona. 

146. Koplīgumu paraksta iestādes 
vadītājs, pirms tam to saskaņojot ar 
izpilddirektoru.

147. Līgumus, kurus paraksta 
Domes priekšsēdētājs, izpild-
direktors, izpilddirektora vietnieks   
sagatavo un saskaņo tā iestāde, kuras 
kompetencē ir ar līgumu risināmais 
jautājums.

148. Pašvaldības iestādes 
kompetencē esošo līgumu sagata-
vošanas, saskaņošanas, parakstīšanas 
un glabāšanas kārtību nosaka 
iestādes vadītāja izdotajā iekšējā 
normatīvajā aktā. Līgumu, kurus 
paraksta Domes priekšsēdētājs, 
izpilddirektors vai izpilddirektora 
vietnieks, sagatavošanas, saska-
ņošanas, parakstīšanas un glabāšanas 
kārtību nosaka ar izpilddirektora 
apstiprinātu iekšējo normatīvo aktu.

VIII Informācijas atklātības 
nodrošināšana

149. Pašvaldības iestādes 
nodrošina informācijas atklātību, 
publiskojot normatīvajos aktos 
noteikto publiskojamo informāciju 
iestādes tīmekļvietnē. Ja Pašvaldības 
iestādei nav izveidota tīmekļvietne 
vai saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem informācija publiskojama 
Pašvaldības tīmekļvietnē,  iestādes 
vadītājs ir atbildīgs par publiskojamās 
informācijas   nosūtīšanu ievietošanai 
Pašvaldības tīmekļvietnē. Metodisko 
vadību un uzraudzību informācijas 
atklātības jautājumos veic Centrālā 
administrācija.

150. Pašvaldības saistošie 
noteikumi un to paskaidrojuma 
raksti, tai skaitā saistošo noteikumu 
un to paskaidrojuma raksta projekti, 
Domes lēmumi, Domes sēžu 
protokoli pieejami Pašvaldības 
tīmekļvietnē vai Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajos 
Valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros, kā 
arī apvienību pārvaldēs. Domes 
sēžu ieraksti audioformātā pieejami 
Pašvaldības tīmekļvietnē. Citu 

Pašvaldības rīcībā esošu informāciju 
un dokumentus publicē atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai.

151. Domes lēmumu,  Pašvaldī-
bas saistošo noteikumu un 
to paskaidrojuma rakstu, tai 
skaitā saistošo noteikumu un to 
paskaidrojuma raksta projektu, 
publicēšanu, kā arī pieejamību 
Centrālās administrācijas ēkā 
nodrošina Centrālā administrācija. 
Minēto dokumentu pieejamību 
apvienības pārvaldē nodrošina 
apvienības pārvaldes vadītājs.      

152. Informācija par Pašvaldībā 
noslēgtajiem līgumiem, ievērojot 
Informācijas atklātības likumu un 
normatīvos aktus par personas datu 
apstrādi, pieejama iestādē, kura 
noslēgusi un kurā glabājas attiecīgais 
līgums.  

153. Ja saņemts iesniegums 
par Pašvaldības iestādes izdotā 
dokumenta atvasinājuma   izsniegša-
nu, to sagatavo iestāde, kuras 
lietvedībā ir dokumenta oriģināls, 
un izsniedz iesniegumā norādītajā 
veidā. Dokumentus, kas satur 
ierobežotas pieejamības informāciju, 
var saņemt Informācijas atklātības 
likumā noteiktajā kārtībā.

154. Iepazīšanos ar Pašvaldības 
iestādes vai tās amatpersonas 
pieņemtajiem lēmumiem nodrošina 
attiecīgā Pašvaldības iestāde.  

155. Pašvaldība nav tiesīga atteikt 
sniegt informāciju par Pašvaldības 
budžeta izlietojumu un noslēgtajiem 
līgumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
izņemot, ja informācija, saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, noteikta par ierobežotas 
pieejamības informāciju. Ierobežotas 
pieejamības informācijas sarakstu 
nosaka ar iestādes vadītāja izdotu 
rīkojumu.

156. Komiteju un Domes sēžu 
protokoli, lēmumi un informācija par 
noslēgtajiem līgumiem ir pieejami:

156.1. sēžu protokoli un Domes 
lēmumi - ne vēlāk kā piektajā darba 
dienā no sēdes protokola vai Domes 
lēmuma parakstīšanas dienas;

156.2. informācija par 
noslēgtajiem līgumiem – nākamajā 
dienā pēc konkrētā līguma 
noslēgšanas un reģistrēšanas.

157. Par Pašvaldības oficiālo 
dokumentu vai apliecinātu to 
kopiju izsniegšanu Pašvaldība 
var iekasēt pašvaldības nodevu 
saskaņā ar likumu un Cēsu novada 
domes izdotajiem saistošajiem 
noteikumiem.

158. Komitejas un Domes sēdes 
darba kārtība pēc tās apstiprināšanas 
tiek publiskota Nolikumā noteiktajā 
kārtībā.

IX iedzīvotāju pieņemšana un 
iesniegumu izskatīšanas kārtība

159. Domes priekšsēdētājs, 
Domes priekšsēdētāja vietnieki, 
izpilddirektors izpilddirektora 
vietnieks pieņem apmeklētājus 
ne retāk kā vienu reizi nedēļā 
pēc iepriekšēja pieteikuma 
Centrālajā administrācijā vai 
pēc nepieciešamības apvienības 
pārvaldē. Informācija par pieteikumu 
iesniegšanas vietu un tālruņa numuru 
publicē Pašvaldības tīmekļvietnē.  

160. Domes deputāti apmeklētājus 
pieņem vienojoties individuāli pēc 
iepriekšēja pieteikuma. Informāciju 
par pieteikumu iesniegšanas vietu 
un kārtību var saņemt Valsts un 
pašvaldību vienotajos klientu 
apmeklētāju centros, pakalpojumu 
centros un apvienību pārvaldēs.

161. Apmeklētājus Pašvaldības 
iestādes darbinieki pieņem iestādes 
darba laikā saskaņā ar   Pašvaldības 
iestādes vadītāja apstiprinātu 
apmeklētāju pieņemšanas laiku.

162. Informācija par apmeklē-
tāju pieņemšanas laiku pieejama 
Pašvaldības vai iestādes 
tīmekļvietnē, iestādes ēkā izvietotajā 
informācijas stendā, kā arī Valsts 
un pašvaldību vienotajos klientu 
apmeklētāju centros, pakalpojumu 
centros un apvienību pārvaldēs.

163. Iesniegumu izskata un atbildi 
sniedz iestāde, kuras kompetencē ir 
attiecīgais jautājums. Iesniegumu var 
iesniegt jebkurā Valsts un pašvaldību 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, pakalpojumu centrā un 
apvienības pārvaldē, kura to nodod 
iestādei pēc piekritības. Dokumentu 
aprites kārtību nosaka saskaņā ar 
iestādes iekšējo normatīvo aktu.   

164. Pašvaldības sniegto 

e-pakalpojumu var pieprasīt un 
saņemt persona, kuras identitāti 
iespējams pārbaudīt, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekli. 
Pašvaldības e-pakalpojumam 
piemērojamo personas elektroniskās 
identifikācijas līdzekli nosaka 
iestāde, kura ir attiecīgā 
pakalpojuma turētājs. Informāciju 
par e-pakalpojumam nepieciešamo 
elektroniskās identifikācijas līdzekli 
publicē Pašvaldības tīmekļvietnē.

165. Ikvienai personai ir 
tiesības iegūt informāciju par 
viņa iesnieguma virzību un 
tiesības iesniegt iesniegumam 
papildinājumus un precizējumus.

X Kārtība, kādā amatpersonas 
rīkojas ar pašvaldību mantu un 
finanšu resursiem

166. Rīcība ar Pašvaldības mantu 
un finanšu resursiem pieļaujama tikai 
normatīvo aktu, Domes apstiprinātā 
budžeta, Domes lēmumos un 
iekšējos normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā un ietvaros.

167. Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas 
procesu organizē iestāde, kuras 
valdījumā vai pārvaldīšanā īpašums 
nodots. Iestāde, organizējot 
Pašvaldības īpašuma atsavināšanu 
un iznomāšanu, nodrošina 
mantas novērtēšanu, Domes vai 
attiecīgās komisijas lēmuma 
projekta sagatavošanu un virzīšanu 
izskatīšanai tajā, izsoles procesa  
organizēšanu un citu darbību 
veikšanu. Mantas novērtēšanas 
komisiju izveido ar attiecīgās 
iestādes vadītāja rīkojumu.

168. Pašvaldības iestāžu 
valdījumā vai lietošanā esošo 
nekustamo un kustamo mantu viena 
Pašvaldības iestāde nodot citai 
iestādei valdījumā vai lietošanā ar 
Domes priekšsēdētāja rīkojumu 
un pieņemšanas nodošanas aktu, 
kuru paraksta iestāžu vadītāji un to 
norādītie atbildīgie darbinieki.

169. Atļauju nodot Pašvaldības 
kustamo mantu citai publiskai 
personai īpašumā vai lietošanā bez 
atlīdzības dod Domes priekšsēdētājs.

170. Pašvaldības nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanas kārtību 
nosaka Dome, izdodot iekšējo 
normatīvo aktu.

XI Kārtība, kādā Domes 
priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā 
organizē dokumentu un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam 
Domes priekšsēdētājam  

171. Pēc kārtējām Pašvaldības 
Domes vēlēšanām un Domes 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas 
gadījumā Domes priekšsēdētājs 
nodrošina un izpilddirektors organizē 
Domes priekšsēdētāja atbildībā 
esošo dokumentu un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam Domes 
priekšsēdētājam.

172. Pašvaldības izpilddirektors 
ar savu rīkojumu no Centrālās 
administrācijas darbiniekiem izveido 
komisiju, kas pārņem dokumentus 
un Domes priekšsēdētājam lietošanā 
nodoto mantu, sastādot par to 
nodošanas un pieņemšanas aktu, 
kuru paraksta Domes priekšsēdētājs 
un komisijas locekļi. Komisijas 
sastādītais akts tiek iesniegts 
Pašvaldības izpilddirektoram.

173. Pašvaldības izpilddirektoram 
ir pienākums nodrošināt pārņemtās 
mantas un dokumentu glabāšanu.

174. Jaunajam Domes priekš-
sēdētājam dokumenti un manta tiek 
nodota ar nodošanas un pieņemšanas 
aktu.

175. Ja iespējams, dokumentu 
un mantas nodošana jaunajam 
Domes priekšsēdētājam tiek veikta 
vienlaicīgi ar dokumentu un mantas 
pārņemšanu no līdzšinējā Domes 
priekšsēdētāja.

176. Domes priekšsēdētāja 
lietvedībā esošo neatliekamo un 
steidzamo jautājumu izpildi organizē 
Pašvaldības izpilddirektors, ja 
vien šo izpildi nav iespējams veikt 
jaunajam Domes priekšsēdētājam.

177. Ja Domes priekšsēdētājs 
atkāpjas no amata vai tiek atbrīvots 
no amata ar Domes balsojumu, bet 
jaunais Domes priekšsēdētājs tajā 
pašā Domes sēdē netiek ievēlēts, tad 
Pašvaldības darba nepārtrauktību 
nodrošina attiecīgais Domes 
priekšsēdētāja vietnieks.

XII Publiskās apspriešanas 
kārtība

178. Lai nodrošinātu iedzīvotāju 
līdzdalību svarīgu vietējās nozīmes 

jautājumu izlemšanā,   konsultatīvos 
nolūkos Pašvaldība visā tās teritorijā 
vai kādā daļā (teritoriālā iedalījuma 
vienībā vai vairākās kopā) var 
organizēt publisko apspriešanu 
par tās autonomās kompetences 
jautājumiem:

178.1. pēc Domes deputātu 
iniciatīvas, ja par to ierosinājumu 
iesniedz ne mazāk kā puse no 
ievēlēto deputātu kopskaita;  

178.2. pēc iedzīvotāju iniciatīvas, 
ja par to ierosinājumu iesniedz 
ne mazāk kā pieci procenti no 
visas Pašvaldības iedzīvotājiem 
par jautājumiem, kas skar visu 
Pašvaldību, vai Pašvaldības 
teritoriālā iedalījuma vienības vai 
vairāku teritoriālā iedalījuma vienību 
iedzīvotājiem par jautājumiem, kas 
skar konkrēto teritoriālo vienību vai 
vairākas kopā. Iedzīvotāju skaitu 
nosaka, ņemot vērā Iedzīvotāju 
reģistra datus uz ierosinājuma 
iesniegšanas gada 1. janvāri;

178.3. pēc Domes priekšsēdētāja 
iniciatīvas.

179. Publiskā apspriešana jārīko 
likumos un Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajos gadījumos.

180. Publisko apspriešanu nerīko 
par:

180.1. Pašvaldības admini-
strācijas struktūras un iekšējās darba 
organizācijas jautājumiem;

180.2. Pašvaldības amatpersonu 
iecelšanas vai atbrīvošanu;   

180.3. jautājumiem, par kuriem 
izdodams administratīvais akts;  

180.4. Pašvaldības budžetu, 
nodokļu un nodevu likmēm, kā arī 
pašvaldības pakalpojumu maksu; 

180.5. jautājumiem, kas ir citu 
institūciju kompetencē.  

181. Lēmumu par publiskās 
apspriešanas rīkošanu pieņem 
Dome ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
attiecīga ierosinājuma saņemšanas.  

182. Iesniedzot ierosinājumu 
publiskās apspriešanas sarīkošanai, 
norāda:

182.1. tās datumu un termiņus 
(sākums un beigu datumu);

182.2. norāde par to, kādu 
Pašvaldības teritorijas daļu skar 
publiskajai apspriešanai nododamais 
jautājums;

182.3. paredzamā jautājuma 
formulējumu;

182.4. publiskās apspriešanas 
rezultātu aprēķināšanas metodiku;

182.5. publiskās apspriešanas 
lapas formu;

182.6. minimālo iedzīvotāju 
skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā 
apspriešanā;

182.7. ierosinājumam pievieno 
dokumentu projektu, kas nododams 
apspriešanai.

183. Lēmumā par publisko 
apspriešanu norāda:

183.1. apspriešanai nododamais 
jautājums un iespējamās atbildes uz 
šo jautājumu;

183.2. norāde par to, kādu 
Pašvaldības teritorijas daļu un 
kādas iedzīvotāju intereses skar 
apspriežamais jautājums;

183.3. publiskās apspriešanas 
laiku (sākuma un beigu datumu), ne 
īsāku par par trim nedēļām, ja citos 
normatīvajos aktos nav noteikts 
citādi;

183.4. atbildes forma:
183.4.1. neformalizēta aptauja 

(rakstiski vai mutiski izteiktu 
viedokļu noskaidrošana par 
apspriežamo jautājumu);

183.4.2. formalizēta aptauja 
(socioloģiskas anketas aizpildīšana 
par apspriežamo jautājumu);

183.4.3. nobalsošana par vienu 
no iespējamajām atbildēm;

183.4.4. cita forma;
183.5. apspriešanas rezultātu 

apkopošanas procedūra;
183.6. vieta un laiks, kad notiks 

atbildīgu Pašvaldības amatpersonu 
tikšanās ar iedzīvotājiem, lai 
skaidrotu risināmās problēmas (ja tas 
nepieciešams, ņemot vērā publiskai 
apriešanai nodotā jautājuma būtību);

183.7. vieta un laiks, kad 
publiskās apspriešanas dalībnieki 
var paust savu mutisku viedokli 
(ja noteikta mutiska viedokļu 
noskaidrošana);

183.8. kārtība, kādā aptaujas 
dalībnieki var iepazīties ar 
apspriežamā dokumenta projektu, 
kā arī ar šo dokumentu saistītajiem 
lēmumiem;

183.9. informatīvā apkopojuma 
publicēšanas kārtība;

183.10. par publisko apspriešanu 
atbildīgais Pašvaldības darbinieks.

184. Par publiskās apspriešanas 
rīkošanu un rezultātu apkopošanu 
atbildīgs ir Domes lēmumā noteiktais 
Pašvaldības darbinieks, kura 
pienākums ir nodrošināt publiskās 
apspriešanas dokumentēšanu, pausto 
viedokļu apkopošanu, publicitāti 
par publisko apspriešanu un tās 
rezultātiem, apriežamo dokumentu 
publisku pieejamību, publicēt 
pieņemto Pašvaldības lēmumu, kurā 
izmantoti publiskās apspriešanas 
rezultāti, kā arī veikt citus 
pienākumus saistībā ar publisko 
apspriešanu. 

185. Citos normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos publisko 
apspriešanu rīko tajos noteiktajā 
kārtībā. 

XIII Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas kārtība

186.  Lēmumus par 
privātpersonu iesniegumiem par 
Pašvaldības amatpersonu, iestāžu, 
komisiju vai citu institūciju izdoto 
administratīvo aktu apstrīdēšanu vai 
faktisko rīcību pieņem Dome, Domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors, 
iestādes vadītājs vai cita amatpersona 
atbilstoši Nolikuma pielikumam. 

187. Nolikuma pielikumā minētās 
institūcijas vai amatpersonas lēmums 
par apstrīdēto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību pārsūdzams 
Administratīvajā rajona tiesā 
atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma regulējumam.

188. Jautājumu (tai skaitā 
lēmuma projektu) par apstrīdēto 
administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību izskatīšanai Nolikuma 
pielikumā minētajai institūcijai 
vai amatpersonai sagatavo 
Domes priekšsēdētāja rezolūcijā 
norādītā iestāde, darbinieks vai ar 
rīkojumu izveidota komisija. Ja 
administratīvais akts vai faktiskā 
rīcība apstrīdama Domē, Domes 
priekšsēdētājam līdz jautājuma 
izskatīšanai Domē ir tiesības pieņemt 
procesuālos lēmumus.  Jautājumu 
(tai skaitā lēmuma projektu) par 
apstrīdēto administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību izskatīšanai iestādes 
vadītājam sagatavo iestādes vadītāja 
rezolūcijā norādītais darbinieks vai 
ar rīkojumu izveidota komisija. 

XIV Noslēguma jautājumi
189. Jaunizveidotā Cēsu novadā 

apvienoto pašvaldību institūciju 
darba organizāciju līdz attiecīgo 
institūciju reorganizācijai vai jaunas 
izveidošanai nosaka ar Domes 
lēmumu, paredzot pārejas periodu 
ne ilgāku kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim.

Pielikums: Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas 
kārtība Cēsu novada pašvaldībā

Pašvaldības struktūra publicēta cesis.lv, sadaļā Pašvaldība - Pārvaldība

Administratīvā akta izdevējs vai 
faktiskās rīcības veicējs

Institūcija vai amatpersona, kura 
pieņem lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību

Domes pastāvīgā komisija Dome

Būvvalde Dome

Iestādes (aģentūras) amatpersona 
(darbinieks)

Iestādes vadītājs

Iestādes (aģentūras) vadītājs Dome

Izpilddirektors, izpilddirektora 
vietnieks

Dome

Pašvaldības policijas 
amatpersona (darbinieks)

Pašvaldības policijas priekšnieks

Pašvaldības policijas priekšnieks Domes priekšsēdētājs
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KULTŪRA, SABIEDRĪBA
Izcilības apliecinājums Cēsu muzejam

Šovasar, pēc rūpīgas 
pieteikuma izvērtēšanas 
Kultūras ministrijā, Cēsu 
Vēstures un mākslas 
muzejam piešķirts reģionāla 
muzeja statuss. Tik augstu 
novērtējumu valstī guvuši 
vien trīs muzeji – Tukuma, 
Ventspils un nu arī Cēsu. Tas 
nozīmē, ka mūsu vēsturnieki 
un speciālisti sniegs metodisko 
atbalstu krājuma, pētniecības 
un komunikācijas jomā saviem 
Vidzemes kolēģiem un kultūras 
mantojuma institūcijām. 
Reģionāla muzeja statuss ir arī 
uzticības un augsta profesionālā 
līmeņa apliecinājums, kas 
rada plašākas finansējuma 
saņemšanas iespējas, startējot 
valsts un starptautiskos 
kultūrvēsturiskos projektos.

Muzeja direktore Kristīne 
Skrīvere akcentē, lai saņemtu 
reģionāla muzeja statusu, 
cēsniekiem bija jāpaliecina 
izcilība četrās galvenajās 
tēmās. Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja krājums ir 
viens no lielākajiem pašvaldību 
muzeju krājumiem Latvijā un 
ir lielākais Vidzemē.  

Saturiski Cēsu muzeja 
krājums nodrošina novada 

(rajona, apriņķa) kultūr-
vēsturisko liecību kopumu 
visdažādākajās priekšmetu 
grupās – muzejs glabā vairāk 
nekā 165 000 krājuma vienību, 
un tas ir iemesls, kāpēc to bieži 
izmanto arī kolēģi no citiem 
Vidzemes muzejiem. 

Nav iespējams runāt par 
Latvijas sarkanbaltsarkanā 
karoga vēsturi, kas cēlies no 

Cēsīm, neskarot visu Vidzemi 
un Latviju. Latvijas nacionālās 
simbolikas vēstures kolekcija 
ir viena no muzeja vislabāk 
pētītajām un zinātniski 
apstrādātajām kolekcijām – 
šī ir vispilnīgākā un plašākā 
nacionālās simbolikas krājuma 
kolekcija ārpus Rīgas. Muzeja 
krājums atspoguļo arī Cēsu 
vietu un lomu Latvijas 

Neatkarības karā. Tieši 
pēdējos gados muzeja krājums 
papildināts ar unikāliem 
materiāliem, kas pārsniedz 
Cēsu novada robežas

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs var lepoties ar 
pamatīgām un bagātām 
pētnieciskā darba iestrādēm, 
kur tas ir vadošais attiecīgo 
tēmu izpētē Vidzemē. Muzeja 

vēsturnieki pārstāv muzeju 
vietējās un starptautiskā 
mēroga konferencēs un 
semināros, izdod rakstu 
krājumus, muzejs regulāri 
rīko zinātniskas konferences 
un veido sadarbības projektus 
zinātniski pētnieciskā darba 
jomā. Cēsnieku spēju īstenot 
nozīmīgus starptautiskus 
pētniecības projektus, pērn, 
muzeja 95 gadu jubilejā, 
spilgti apliecināja Vidzemes 
bruņniecības tēmai veltītā 
izstāde un izdotais apjomīgais 
katalogs.

Kristīne Skrīvere uzsver, ka 
augstais novērtējums ir visa 
tagadējā muzeja kolektīva un 
priekšteču darba rezultāts: 
“Tā ir atzinība esošajiem 
un arī bijušajiem Cēsu 
muzejniekiem. Taču viena 
lieta ir statusu nopelnīt, otra – 
turpmāk pierādīt, ka spējam 
to noturēt. Būs nepieciešams 
palielināt kapacitāti, lai arī 
turpmākos gadus profesionālā 
varējuma latiņu turētu augstu, 
un cēsnieki kā līdz šim varētu 
pamatoti lepoties ar savu 
muzeju,” rezumē K. Skrīvere.

Attēlā: Cēsu Vēstures un mākslas muzeja esošie un bijušie darbinieki muzeja 95. gadu 
jubilejā. Foto: Sintija Cērpiņa.

Sarunu festivāls 
LAMPA 

Septītā sarunu festivāla 
Lampa programmā ir vairāk 
nekā 200 pasākumi par 
dažādām sabiedrībā aktuālām 
tēmām. Kā vienmēr, festivāls 
būs pieejams bez maksas, 
gan apmeklējot klātienē, gan 
skatoties tiešraidē tā mājaslapā 
www.festivalslampa.lv. Cēsīs 
klātienes sarunas notiks 
Vienības laukumā, Maija 
parkā, Rožu laukumā, Pils 
laukumā, Ruckas parkā, t.s. 
“Neredzīgo kvartālā” un citur.

Lai festivāls varētu 
notikt, LAMPAS klātienes 
apmeklējums būs iespējams, 
tikai uzrādot derīgu Covid-19 

sertifikātu, kas apliecina pilna 
vakcinācijas kursa pabeigšanu 
vai pārslimošanas faktu pēdējā 
pusgada laikā, kopā ar ID 
karti vai pasi. Tāpēc klātienē 
festivāls šogad būs pieejams 
apmeklētājiem no 12 gadu 
vecuma. 

Vairāk informācijas par 
festivālu un tā programmu 
meklējiet festivalslampa.lv 

Kapu svētki Vaives pagasta 
kapos notiks 7. augustā.
• Veismaņu kapos plkst. 12.00
• Rāmuļu kapos plkst. 16.00

Kapu svētki 
Vaivē

Cēsu Izstāžu namā skatāmas 
divas jaunas izstādes: tekstil-
mākslas un instalāciju objektu 
izstāde “Aktīvā kustība” un 
porcelāna rotu izstāde “Ungā-
rijas apslēptie dārgumi”. Izstādē 
“Aktīvā kustība” skatāmi divu 
mākslinieku, Pētera Sidara un 
Jura Petraškeviča, darbi.

P. Sidars ir tekstilmāksli-
nieks, kura radošās darbības 
lauks ietver dažādas jomas – 
tekstilmākslu un instalācijas 
objektus. Mākslinieka darbos 
tiek izmantoti tādi materiāli 
kā silikons, stikls, plastmasa, 
karstlīme un visdažādākie dabas 

priekšmeti, taču uzmanības 
centrā vienmēr paliek krāsa, 
forma un struktūra. 

Savukārt J. Petraškevičs 
aktīvi darbojas dažādos 
mākslas virzienos: grafikā, 
glezniecībā, ilustrāciju un 
grāmatu dizainā, zīmē monētas, 
un ir mākslinieks vairākām 
animācijas filmām. Šajā izstādē 
skatāmi mākslinieka zīmējumi. 
Mākslinieku kopīgi veidotā 
izstāde ir kā pārsteidzošs 
ceļojums, kas aizved skatītāju 
vizuāla baudījuma realitātē.

Savukārt Izstāžu nama otrajā 
stāvā skatāma rotu izstāde 

Jaunas izstādes un “Cēsnieku 
dienas”

“Ungārijas apslēptie dārgumi”. 
Ungārija ir viena no senākajām 
porcelāna ražotāju valstīm 
Eiropā, augstas kvalitātes 
porcelāna izstrādājumu ražo-
šanas tradīcijas Ungārijā ir 
dziļi iesakņojušās un tiek 
nodotas no paaudzes paaudzē. 

Izstādē skatāmās rotas 
radījis neliels ģimenes uzņē-
mums “Zema”, kas spējis 
izveidot spēcīgu, starptautiski 
atpazīstamu rotu zīmolu. 
Katrai kolekcijai ir savs stāsts 
un nozīme. Rotu apgleznošanā 
izmantotie motīvi vienmēr 
ir ar saturu un vēstījumu. 
Piemēram, kolekcija “Senais 
Spēks” mūsdienīgā veidā 
atspoguļo ungāru tautas rakstus 
un motīvus. 

Cēsu Izstāžu nams ar 
prieku izziņo akciju “Cēsnieku 
dienas”. Cēsu pilsētas un 
novada iedzīvotājiem pirm-
dienās un otrdienās Izstāžu 
nama apmeklējums būs par 
īpaši draudzīgu cenu.

Abas izstādes būs skatāmas 
līdz 5. septembrim.

Attēlā: Izstādes “Ungārijas apslēptie dārgumi” atklāšanā 
piedalījās Ungārijas vēstniecības Latvijā 1. sekretāre un 
Kultūras atašejs Annamaria Banuai-Balāža, kura bija ļoti 
pateicīga par iespēju atvērt izstādi Cēsīs. Foto: Aivars 
Akmentiņš.

Noslēdzies 2021. gada otrais 
Cēsu novada kultūras projektu 
konkurss, kurā saņemti 11, 
bet atbalstīti deviņi projektu 
pieteikumi.

Šoreiz prioritāti bija 
jaunrades projekti, kas paredz 
jaunu kultūras vērtību un/vai 
notikumu radīšanu, iesaistot 
vietējo kopienu projekta 
īstenošanā un nodrošinot to 
pieejamību sabiedrībai.

2021. gada otrajā Cēsu 
novada kultūras projektu 

konkursā iesniegtie 
pieteikumi bija ļoti dažādi, 
atbilstoši sarežģītajai un 
neprognozējamajai situācijai 
kultūras jomā. Atbalstīto 
projektu rezultātā taps 
vairāki vides mākslas 
objekti, jau tradicionāli 
tiks izdotas grāmatas, taps 
oriģināldramaturģija un teātra 
jauniestudējums, tiks radīti 
kultūrvēsturiski pastaigu 
maršruti, un notiks brīvdabas 
kino seansi.

Jaunas vērtības 
kultūrā


