
 
Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 10.08.2021. (prot.nr.6) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

92 1 Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu 
izpildītāju  

93 2 Par komandējumu uz Suvalkiem (Polijā) 

 
1. 

Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 
____________________________________________________________________ 

                                                        Ziņo: Iveta Purmale, Personāla speciāliste 

 
Ņemot vērā Cēsu novada domes 05.08.2021. lēmumu Nr.91 “Par Cēsu novada pašvaldības 

izpilddirektora darba tiesisko attiecību izbeigšanu”, ievērojot Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 31.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, lai nodrošinātu Cēsu 
novada pašvaldības izpilddirektora darbības nepārtrauktību, uz laiku, kamēr ar domes lēmumu 
amatā tiek iecelts izpilddirektors, nepieciešams noteikt izpilddirektora pienākumu izpildītāju. 

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 
pirmās daļas 14.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta ceturto daļu, 8.1 pantu,  
iepazīstoties ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora 
kompetenci, Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja amata aprakstu, ar 
Cēsu novada domes lēmumiem, Cēsu novada pašvaldības izdotajiem rīkojumiem izveidoto komisiju 
darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, t.sk., rīkojumos vai komisiju reglamentos noteikto 
komisijas un komisijas locekļu kompetenci un atbildību, nevar secināt, ka amatu savienošana varētu 
radīt interešu konflikta situāciju, 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 pantu, Cēsu novada dome, ar 14 
balsīm par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, 
Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars), 3 balsīm pret (Andris Mihaļovs, Elīna 
Stapulone, Hardijs Vents), 1 balsīm (Laimis Šāvējs) atturas, nolemj: 

 
1. No  10.08.2021.  uz laiku kamēr darbu uzsāk ar domes lēmumu iecelts izpilddirektors, 

iecelt Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu par 

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju, nosakot piemaksu par 

papildu darbu 30% apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas. 

 
2. Atļaut L.Kokinai savstarpēji savienot šādus amatus: izpilddirektora pienākumu izpildītāja 

amatu,  Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja amatu, 

iepirkumu komisijas locekļa amatu, jo atzīstams, ka amata savienošana nerada interešu 



konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonu tiešo pienākumu pildīšanai. 

 
2. 

Par komandējumu uz Suvalkiem (Polijā) 

Ziņo: I.Purmale, Administrācijas biroja personāla vadītājs 
 

Pamatojoties uz Suvalki (Polija) pašvaldības mēra uzaicinājumu piedalīties pilsētas 
organizētajos svētkos “Suwalki City Days” (reģistrēts FIBU 22.07.2021. Nr.6-2-6/16/2021/4045), kas 
norisināsies no 13.08.2021. līdz 15.08.2021., ievērojot uzaicinājumu un plānoto programmu un 
pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Cēsu novada domes 08.10.2015. noteikumus Nr.36 “Par komandējumiem un darba braucieniem” 
Cēsu novada dome, ar 18  balsīm par (Ainārs Šteins, 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, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav , atturas nav, nolemj: 

 
Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku A.Egliņu-Eglīti no 13.08.2021. līdz 
15.08.2021. (ieskaitot) komandējumā uz Suvalkiem (Polijā). 
 

 

 


