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Par deleģējumu Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā 
__________________________________________________________________________ 

 
 Ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona saņemto aicinājumu deleģēt pārstāvi 

deinstitucionalizācijas vadības grupā, ievērojot Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu 
Nr. 2 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu” un Cēsu novada domes 2017. gada 24. 
augusta lēmumu Nr. 206 “Par deleģējumu Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
vadības grupā”,  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 
15.apakšpunktu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 2.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas 
Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un 
ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto amatpersonu 
kompetences, tiesības un pienākumus, Vidzemes plānošanas reģiona norādīto deinstucionalizācijas 
vadības grupas kompetenci, saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas 2021. gada 7. oktobra atzinumu  (prot. Nr.4), atklāti balsojot ar  17 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga 
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav, 2 - atturas 
(Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone) Cēsu novada dome  nolemj: 

 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2017. gada 24. augusta lēmumu Nr. 206 “Par 

deleģējumu Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā ”. 
2. Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā deleģēt Cēsu 

novada domes deputātu Ivo Rodi. 
3. Atļaut Ivo Rodem  kā valsts amatpersonai (Cēsu novada domes deputāts) savienot amatu ar citu 

amatu (Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas loceklis), jo amatu 
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas 
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Atļaut Ivo Rodem kā valsts amatpersonai (Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
vadības grupas loceklis) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Ivo Rode), 
jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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