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Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.229 

Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku 
____________________________________________________________________ 
Ziņo: Cēsu novada centrālās administrācijas personāla speciāliste D.Krūmiņa-Eglīte 

 
2022.gada 17.martā saņemts iesniegums no Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas Zanes Karro par 8 kalendāro nedēļu atvaļinājuma piešķiršanu. Z.Karro iesniegumu 
saskaņoja Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja L.Markus-Narvila. 
2022.gada 13.aprīlī tika izdots Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojums Nr.4-14/2022/268 
“Par kārtējo atvaļinājumu Z.Karro” piešķirot atvaļinājumu Z.Karro no 2022.gada 22.aprīļa līdz 
2022.gada 20.jūnijam (par 01.09.2019. līdz 31.08.2020. darba gadu).  

 Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošie noteikumi Nr.1  “Cēsu novada pašvaldības 
nolikums” 31.15. punkts nosaka, ka izpilddirektors padotībā esošas iestādes vadītāja prombūtnes 
laikā ar rīkojumu var noteikt iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz vienam mēnesim, 
bet Z.Karro prombūtne ir ilgāka par vienu mēnesi.  

  2022.gada 14.aprīlī saņemts Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Z. Karro 
iesniegums par to, lai atvaļinājuma laikā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumus uzdod 
pildīt Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotājai I. Krieviņai, 
nosakot piemaksu 30% apmērā no I.Krieviņai noteiktās amata algas, lai nodrošinātu iestādes 
darbības nepārtrauktību līdz laikam, kamēr darbā atgriežas Z.Karro, nepieciešams uzdot I.Krieviņai 
papildu pamatdarbam pildīt Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Pedagogu darba 
samaksas noteikumu 25.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris 
Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis 
Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis 
Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  
Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Uzdot Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotājai Ingai 
Krieviņai pildīt Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumus Z.Karro kārtējā 
atvaļinājuma laikā no 2022.gada 22.aprīļa līdz 2022.gada 20.jūnijam ieskaitot, nosakot 
piemaksu 30% apmērā no I.Krieviņai noteiktās mēnešalgas. 

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada domes Izpilddirektoram. 
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 22.aprīlī un ir spēkā līdz 2022.gada 20.jūnijam. 

 
 

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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