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SĒDI VADA
Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava

PROTOKOLĒ
Pašvaldības sekretāre

A.Tuka

PIEDALĀS
Deputāti:

Ā.Sproģis, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava,
I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, I.Tomanoviča

NEPIEDALĀS
Deputāti:

I.Birgersone – slimības dēļ
D.Gredzena – slimības dēļ
A.Mēters - iemesls nav zināms
M.Golubeva – iemesls nav zināms
I.Rulle – iemesls nav zināms
A.Ābuls – iemesls nav zināms
R.Rullis - iemesls nav zināms

UZAICINĀTI:
Pašvaldības darbinieki

A.Ceimere

Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj ārkārtas domes sēdi, iepazīstina ar
izsludināto sēdes darba kārtību, kurā ir viens jautājums:
1. Par izpilddirektora aizvietošanu viņa prombūtnes laikā.
1.§
Par izpilddirektora aizvietošanu viņa prombūtnes laikā
(S.Dūklava, A.Ceimere, I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, Ā.Sproģis)
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktā noteikts, ka tikai dome var
iecelt amatā izpilddirektoru, savukārt 68.pants nosaka, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma
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dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Tātad, ja tikai domei saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
11.punktu un 68.pantu ir tiesības iecelt amatā izpilddirektoru, tad attiecīgi pēc analoģijas domei
ir jālemj arī par izpilddirektora aizvietotāja iecelšanu izpilddirektora prombūtnes laikā.
Tā kā domes sēdes notiek reizi mēnesī, bet prombūtnei var būt dažādi iemesli (slimība,
komandējumi), ko iepriekš nevar paredzēt un, ka ir nepieciešams nodrošināt izpilddirektora
amata pienākumu veikšanas nepārtrauktība viņa prombūtnes laikā, tiek ierosināts ar domes
lēmumu noteikt Blīdenes pagasta pārvaldes vadītāju – Ligitu Bergu – par pastāvīgu
izpilddirektora aizvietotāju izpilddirektora prombūtnes laikā. L.Berga tam piekrīt.
Turklāt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta
piektās daļas 4.punktā noteikts, ka pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta koleģiālās institūcijas atļauja, kuru attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Tātad, lai L.Berga varētu savienot pagasta
pārvaldes vadītājas amatu ar izpilddirektora amatu, nedrīkst pastāvēt interešu konflikts un ir
nepieciešams domes lēmums atļaut savienot amatus.
L.Berga, pildot izpilddirektora amata pienākumus viņa prombūtnes laikā, nepieņems
lēmumus, kas ietekmēs viņas kā amatpersonas mantisko stāvokli vai jebkādus citus lēmumus,
kas var ietekmēt L.Bergas pakļautībā esošo darbinieku mantisko stāvokli. Tātad nepastāv likumā
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas 4.punktā
noteiktie apstākļi, kas liegtu L.Bergai savienot pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar
izpilddirektora amatu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, L.Bergas 2016.gada 21.jūlija iesniegumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 68.pantu
un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas
4.punktu, Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, D.Frīdmane, J.Sergejenko,
V.Sālava, I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, I.Tomanoviča); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
Par izpilddirektora aizvietotāju viņa prombūtnes laikā iecelt Blīdenes pagasta pārvaldes
vadītāju Ligitu Bergu.
Sēdi slēdz plkst.16.50
Sēdes vadītāja

S.Dūklava (22.07.2016.)

Protokolētāja

A.Tuka (22.07.2016.)
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