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Klausās  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

zemes ierīkotājs     Normunds DANENBERGS 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

  aprūpes centrs” direktore  Maruta BRIZGA 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

SIA „Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs  Alans PERŠEVICS 

   žurnāliste   Ieva BENEFELDE 

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente  Daina TĀFELBERGA 

    fotogrāfs Aivars VĒTRĀJS 

 

1. § 

Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20. 

pantu, kas nosaka, ka “(1) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši 

savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu 

interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras. 

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākums ir ar rakstveida rīkojumu nodot 

kādas funkcijas vai uzdevuma izpildi citai valsts amatpersonai, ja valsts amatpersona, kurai 

konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata pienākumiem būtu jāveic, ir interešu 

konflikta situācijā. (3) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam šajā likumā paredzētajos 

gadījumos un kārtībā ir pienākums izlemt jautājumu par valsts amatpersonas iespējamo amata 

savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi. (5) Valsts vai 

pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā un 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu 

dienestam 15 dienu laikā elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniegti valsts amatpersonu 

saraksti un to grozījumi. (6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums 

nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā 

noteiktajos gadījumos — Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma 

pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas”, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Juris JAUNZEMS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās deputāte Nellija KLEINBERGA, deputāts Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz 

LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 1. Gadījumos, ja Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 

 rīcība var būt saistīta ar interešu konfliktu (interešu konflikts – situācija, kurā valsts 

 amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

 jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu 

 saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku 

 vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses), kā arī priekšsēdētājas 

 prombūtnes laikā paraksta tiesības noteikt Skrundas novada domes priekšsēdētājas 

 vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

 2. Noteikt, ka paraksta tiesības Skrundas novada pašvaldības vārdā ir pašvaldības 

 izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, atbilstoši Skrundas novada pašvaldības 

 22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības 

 nolikums”.  

 



3 

2. § 

Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu  

Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Nauris GAIĶIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Ainars PIĻECKIS, Andris 

BERGMANIS), balsojumā nepiedalās deputāte Nellija KLEINBERGA, deputāts Aldis 

ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:   

 - Iecelt domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU un priekšsēdētājas vietnieku 

 Aldi ZALGAUCKI kā pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un 

 Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 
 

3. § 

Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas 

KLEINBERGAS 12.06.2013. iesniegumu par dalību Eiropas Savienības Reģionu komitejas 

ALDE grupas darba sēdē no 20.06.2013. līdz 22.06.2013. Drēzdenē, Vācijā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas 

nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Nauris GAIĶIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Andris 

BERGMANIS), balsojumā nepiedalās deputāte Nellija KLEINBERGA, deputāts Aldis 

ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas 

Savienības Reģionu komitejas ALDE grupas darba sēdē no 20.06.2013. līdz 

22.06.2013. (nemaksājot komandējuma naudu),  

2.2. domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 

20% apmērā no amata algas,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas ievēlēšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, 

kas nosaka, ka “pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz 

savu pilnvaru laiku”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris 

JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Nauris GAIĶIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA) „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris BERGMANIS), 

Skrundas novada dome nolemj:  
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 1. Atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļu 

 pienākumu pildīšanas Arvīdu KALNIŅU un Ingunu GIRVAITI, 

 2. Ievēlēt Skrundas novada pašvaldības administratīvajā komisijā locekļus: 

  Intu FOLKMANI, 

  Laimoni BIVBĀNU, 

 3. Noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs sekojošs: 

  Guna SKREBELE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Inga RENCE – REMTE, 

  Benita LIELĀMERE, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Eva POLE, 

  Ints FOLKMANIS, 

  Laimonis BIVBĀNS. 
 

5. § 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar  

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Aldi ZALGAUCKI 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāja Alda ZALGAUCKA iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu ar 10.06.2013. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas 

nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, 69
2
.panta trešo daļu, 

kas nosaka, ka „pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domes 

deputāts”, pamatojoties uz LR likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, 8.panta pirmās daļas 2.punktu nosaka, ka „personai, kas pēc stāšanās valsts 

amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu 

ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem 

amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to 

atbrīvot no attiecīgā amata” un 8. panta trešās daļas, kas nosaka, ka „institūcijai (personai), 

kas saņēmusi šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto valsts amatpersonas iesniegumu, ir 

pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata. Lēmumu 

nosūta attiecīgajai valsts amatpersonai”, un pamatojoties uz LR „Darba likums” 100. panta 

ceturto daļu, kas nosaka, ka „darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var 

izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Nauris GAIĶIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA, Andris BERGMANIS), „pret” – nav, „atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās deputāts Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. atbrīvot no amata un izbeigt ar Aldi ZALGAUCKI, Rudbāržu pakalpojumu 

pārvaldes vadītāju, darba tiesiskās attiecības ar 12.06.2013.,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
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6. § 

Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā 

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ, J. JAUNZEMS, A. PIĻECKIS, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izteikties pašvaldības izpilddirektoram 

Guntim PUTNIŅAM, kurš ierosina par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu 

izpildītāju iecelt Dzintru VEĢI, jo Dzintra pakalpojumu pārvaldē nostrādājusi daudzus gadus 

un pārzina pagasta teritoriju. Guntis PUTNIŅŠ ierosina pie nākošā gada budžeta plānošanas 

izveidot štata vietu Skrundas pagasta pārvaldniekam. Šis ierosinājums radies uzklausot 

vietējos pagasta iedzīvotājus.  

Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka būtiski šajā brīdī apstiprināt Rudbāržu pakalpojumu 

pārvaldē apstiprināt vadītāja pienākumu izpildītāju, jo pārvaldes nevar darboties bez vadītāja, 

kādam vadītāja pienākumi ir jāpilda, lai varētu prasīt atbildību. Šajā brīdī nav lietderīgi rīkot 

konkursu uz vadītāja vietu, jo tas prasa liekus resursus.  

Deputāts Juris JAUNZEMS uzskata, ka nav nepieciešams steigā tagad pieņemt lēmumu. 

Deputāts Nauris GAIĶIS iebilst par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputāti Juris JAUNZEMS un Ainars PIĻECKIS izsaka neapmierinātību par amatam 

izvirzīto kandidatūru, sagatavoto lēmuma projektu.  

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS uzsver, ka deputātiem ir tiesības balsot pret sagatavoto 

lēmuma projektu un izteikt savus ierosinājumus, par kuriem sēdes gaitā iespējams balsot, tādā 

veidā parādot savu viedokli. 

Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka, apstiprinot ierosinājumu par Rudbāržu pakalpojumu 

pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā, viena štata vieta paliks neaizpildīta, 

pienākumi tik pārdalīti arī Ivetai ZĪLEI. Iespēja arī deputātiem iesaistīties pārvaldes darbā.  

Ainārs ZANKOVSKIS ierosina jautājumu par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā izskatīt apvienotajā komiteju sēdē un tālāk virzīt 

apstiprināšanai domes sēdē. 

Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par priekšlikumu: iecelt Dzintru VEĢI par Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju līdz 31.12.2013. (finanšu gada 

beigām). 

Atklāti balsojot, „par” - 8 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

KLEINBERGA). 

Atklāti balsojot, par lēmuma par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu 

izpildītāja iecelšanu amatā izskatīšanu apvienotajā komiteju sēdē 26.06.2013. un tālāku 

virzīšanu uz domes sēdi 27.06.2013., „par” - 5 (Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Andris BERGMANIS, Nauris GAIĶIS). 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. 

punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var iecelt  amatā  un  atbrīvot  no amata pašvaldības 

iestāžu vadītājus,  kā  arī  citas  amatpersonas  likumā  un  pašvaldības  nolikumā paredzētajos 

gadījumos”, 69.
2
 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta 

vai pilsētas pārvaldes vadītājs (turpmāk — pārvaldes vadītājs). Pārvaldes vadītāja padotību 

nosaka pašvaldības nolikums”, otro daļu, kas nosaka, ka „pārvaldes vadītājs: 1)atbild par 

pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību 

nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības 

nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus; 2)atbild par pārvaldē 

sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti; 3)iesniedz 

izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu pieprasījumu; 4)noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem un atbild par to izlietojumu; 5)veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes 

lēmumos paredzētos pienākumus”, trešo daļu, kas nosaka, ka „pārvaldes vadītājs nedrīkst būt 

attiecīgās novada pašvaldības domes deputāts”, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. iecelt Dzintru VEĢI par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu 
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izpildītāju līdz 31.12.2013., neatbrīvojot no Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes 

sekretāres darba pienākumiem,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

ārkārtas domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 

26.06.2013., plkst. 08
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.06.2013., plkst. 08
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 13
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         12.06.2013. 

  

Sēdi protokolēja       I. Freimane 

         12.06.2013.  


