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Par Izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju 
___________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu juridiskā atbalsta funkcijas īstenošanu 
Cēsu novada pašvaldībā, ar 21.10.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 319 “Par Cēsu novada 
centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes izveidošanu” ir izveidota Cēsu novada centrālās 
administrācijas Juridiskā pārvalde, savukārt ar 11.11.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 346 “Par 
Cēsu novada centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes struktūras apstiprināšanu” Juridiskās 
pārvaldes struktūrā ir apstiprināta amata vieta Cēsu novada centrālās administrācijas Juridiskās 
pārvaldes vadītājs, un pamatojoties uz Cēsu novada centrālās administrācijas pārvalžu vadītāju 
izvērtējumu ar 01.01.2022. Cēsu novada centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes vadītāja 
amatā darbu uzsāks S.Zvirbule. 

Lai nodrošinātu juridiskā atbalsta funkcijas nodrošināšanu Cēsu novada pašvaldībā, izlīdzinot 
darbiniekam noteikto slodzi un darba apjomu noteikt, ka ar 03.01.2022. S.Zvirbule izbeidz pildīt 
Izpilddirektora vietnieka pienākumus un tā vietā uzdot šos pienākumus uz laiku, kamēr ar domes 
lēmumu amatā tiek iecelts izpilddirektora vietnieks, Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes vadītājam V.Kalandārovam,  

pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. 
punktu, Darba samaksas noteikumu 6.12.4. apakšpunktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu 8.¹ panta piektās 
daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu (prot. Nr.8), 
Cēsu novada dome, ar 12 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars) , 3 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Hardijs VENTS), 2 - atturas (Ella 
Frīdvalde-Andersone, Laimis Šāvējs), nolemj: 
 

1. Ar 03.01.2022. atcelt S.Zvirbuli no Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 
pienākumu izpildītāja amata. 
 

2. Atcelt 01.07.2021. Cēsu novada domes lēmuma Nr. 13 “Par Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju un atklātu konkursu uz izpilddirektora 
vietnieka amatu” 1.punktu. 

 

3. No 03.01.2022. uz laiku, kamēr darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts izpilddirektora 
vietnieks, izpilddirektora vietnieka pienākumus uzdot pildīt Cēsu novada centrālās 
administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājam V.Kalandārovam, 
nosakot piemaksu par papildu darbu 30% apmērā no V.Kalandārovam noteiktās 
mēnešalgas. 

 



4. Atļaut Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājam V.Kalandārovam savienot Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes, izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja amatu ar 
Cēsu novada centrālās administrācijas vadītāja pienākumiem un Cēsu novada centrālās 
administrācijas vadītāja pienākumus ar Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja, izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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