
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
17.11.2021.          Nr.371 
 

Par Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. iecelšanu 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: Personāla vadītāja M.Eglīte 
 

2021.gada 9.novembrī Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Anete Dzērve 
noslēdza vienošanos ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāja darba izbeigšanu ar 2021.gada 9.novembri. Ņemot vērā minēto un, 
lai nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību līdz laikam, kamēr darbu uzsāk ar domes lēmumu 
iecelts iestādes vadītājs, pēc Cēsu novada pašvaldības nolikuma (01.07.2021. Nr.1) 31.15.punkta 
(“Izpilddirektors padotībā esošas iestādes vadītāja prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas 
u.tml.) laikā ar rīkojumu var noteikt iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz vienam 
mēnesim”), ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, tika noteikts kā iestādes vadītāja 
pienākumu izpildītājs Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Kancelejas vadītāja, juriste Ilze 
Goba. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 21. panta pirmās daļas 9. punktu pašvaldības iestādes 
vadītāju amatā ieceļ tikai dome, savukārt, lai nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību līdz 
laikam, kamēr darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts iestādes vadītājs, nepieciešams iecelt iestādes 
vadītāja pienākumu izpildītāju.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Cēsu novada 
dome, ar 15 balsīm par -(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav, 1 - 
atturas (Elīna Stapulone), nolemj: 
 

1. Apstiprināt, ka ar 09.11.2021. Anete Dzērve, beidz pildīt Cēsu novada Līgatnes apvienības 
pārvaldes vadītāja pienākumus. 

2. Iecelt Ilzi Gobu par Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju 
uz laiku, kamēr darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts pārvaldes vadītājs. 

3. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju parakstīt nepieciešamos dokumentus, kas 
saistīti ar lēmuma 2. punkta izpildi. 

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs        J.Rozenbergs 
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