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Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras  
“Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktora iecelšanu amatā 

Ziņo L.Bukovska, pašvaldības izpilddirektore 
 

Ar 24.03.2022. Domes lēmumu Nr.147 “Par Cēsu novada tūrisma pārvaldības reorganizāciju” 
nolemts nodrošināt vienotu tūrisma pārvaldību un attīstību Cēsu novada pašvaldībā un izveidot 
pašvaldības aģentūru “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” (turpmāk arī – Aģentūra), kas darbu 
uzsāks 2022.gada 15.septembrī, savukārt ar 16.06.2022. Domes lēmumu Nr.326 “Par Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras „Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktora amata vienības apstiprināšanu 
un mēnešalgas apmēra noteikšanu” ir izveidota Aģentūras direktora amata vieta un noteikta mēnešalga. 
Lai organizētu Aģentūras darbības uzsākšanas nodrošināšanu, saskaņā ar 22.06.2022. “Konkursa nolikumu 
uz Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktora amatu” tika 
izsludināts un norisinājās atklāts konkurss uz Aģentūras direktora amatu (turpmāk – konkurss).  

Konkursa gaitā un ievērojot Konkursa komisijas 04.08.2022 atzinumu (Konkursa noslēguma 
protokols Nr.93/2022/3) komisija pieņēmusi lēmumu ar ierosinājumu Cēsu novada domei virzīt 
pretendentes Madaras Lasmanes kandidatūru apstiprināšanai Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu 
novada tūrisma attīstības aģentūra” direktora amatā.  

Pamatojoties uz “Publisko aģentūru likuma”  20.panta otrās daļas 4. punktu, 21. panta ceturto 
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, atklāta konkursa uz Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktora amatu komisijas noslēguma protokolu, 
Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, 
Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Ar 15.09.2022. uz 5 (pieciem) gadiem iecelt Madaru Lasmani (personas kods “dzēsts”) par Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktoru. 

2. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam noslēgt ar Madaru Lasmani (personas kods “dzēsts”), 
darba līgumu par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” 
direktora amata pienākumu pildīšanu. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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