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Par Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu uz laiku
Ziņo:  Iveta Purmale, Cēsu novada centrālās administrācijas Administrācijas biroja 

personāla speciālists

Ar 01.07.2021. domes lēmumu Nr.10 “Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldi” ir
izveidota Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde un uz laiku, kamēr darbu uzsāk ar domes
lēmumu iecelts pārvaldes vadītājs, pārvaldes vadītāja pienākumus uzdots pildīt Leldei Burdajai. Ar
21.02.2022.  L.Burdajai  iestājusies  ilgstoša  pārejoša  darba nespēja  un plānota  prombūtne.  Ņemot
vērā  minēto  un,  lai  nodrošinātu  iestādes  darbības  nepārtrauktību  līdz  laikam,  kamēr  darbā
atgriežas  L.Burdaja  vai  darbu uzsāk ar  domes lēmumu iecelts  iestādes  vadītājs,  saskaņā ar  Cēsu
novada  pašvaldības  nolikuma  31.15.apakšpunkta  (“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  2022.gada  18.februāra  Cēsu
novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr.4-11/2022/125, tika noteikts kā iestādes vadītāja
pienākumu  izpildītājs  Cēsu  novada  Vecpiebalgas  apvienības  pārvaldes  Saimniecības  nodaļas
vadītājs Viesturis Burjots.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 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  16  balsīm -  par  (Ainārs  Šteins,  Andris  Melbārdis  ,  Andris  Mihaļovs,  Atis  Egliņš-Eglītis,
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret
nav,  atturas nav, nolemj:

1. Iecelt  Viesturi  Burjotu  (personas  kods  ______)  par  Cēsu  novada Vecpiebalgas  apvienības
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz L.Burdajas prombūtnes laiku vai  laiku kamēr
darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts pārvaldes vadītājs.

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

          
Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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