
 

Saulkrastu  novada  pašvaldība  
ĒTIKAS KOMISIJA 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ATZINUMS Nr.1 
Saulkrastos, 07.07.2021. 

           

 Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisija (turpmāk-Komisija) šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Helēna Gleglu; 

Komisijas locekle Vita Spitane; 

Komisijas locekle Stella Veismane, 

 

izskatīja /vārds, uzvārds/ sūdzību par Saulkrastu novada domes deputāta /vārds, uzvārds/ 

neētisko rīcību/izteicieniem un 

konstatēja: 

[1] Komisijā saņemta /vārds, uzvārds/ sūdzība, kura reģistrēta Saulkrastu novada domē 

28.06.2021. ar reģ.Nr.8.1.1/2021/IN2662, par Saulkrastu novada domes deputāta /vārds, 

uzvārds/ neētisko rīcību/izteicieniem. 

[2] Komisija pieņemot lēmumu vadās no sūdzības satura un saskaņā ar Saulkrastu novada 

domes 24.04.2019. iekšējos noteikumos Nr.IeN 17/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības 

Ētikas komisijas nolikums” noteikto kārtību, Saulkrastu novada pašvaldības 25.05.2011. 

Ētikas kodeksu savstarpējā saistībā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu. 

[3] Saulkrastu novada domes 24.04.2019. iekšējo noteikumu Nr.IeN 17/2019 “Saulkrastu 

novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” 1.punkts nosaka: Komisija ir Saulkrastu 

novada pašvaldības izveidota lēmējinstitūcija, kuras uzdevums ir objektīvi un vispusīgi 

izvērtēt Saulkrastu novada domes deputātu, /…/ Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu, 

izskatot sūdzības par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam. 

[4] Saulkrastu novada pašvaldības 25.05.2011. Ētikas kodeksa 1.punktā noteikts: Saulkrastu 

novada pašvaldības Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt pašvaldības /…/, deputātu, /…/ 

profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. 

[5] Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta otrā daļa nosaka: deputāta pilnvaras 

izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes dienu vai ar pagaidu administrācijas 

izveidošanu atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 24.panta noteikumiem. 

[6] Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā /vārds, 

uzvārds/ ar 2021.gada Pašvaldību domes vēlēšanām nesaglabā deputāta pilnvaras Saulkrastu 

novada pašvaldībā. Līdz ar ko uz sūdzības izskatīšanas dienu nav Saulkrastu novada domes 

deputāts. 

[7] Komisija konstatē, ka nedz iekšējie nedz ārējie normatīvie akti nenosaka atbildības 

pēctecību saistībā ar ētikas pārkāpumiem. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 63.panta 

pirmās daļas 6.punktam Ētikas kodekss ir iekšējs normatīvais akts, kas attiecināms vien uz 

iestādi, bet nav attiecināms uz trešajām personām. No minētās izriet, ka ar 02.07.2021. 

pašvaldība nav tiesīga vērsties pret trešo personu par iekšējo noteikumu pārkāpumiem. 

[8] Komisija secina, ka lēmumu par saņemto sūdzību var pieņemt noteiktajā Komisijas sēdē 

un nav nepieciešams uzaicināt personas vai izprasīt paskaidrojumus no personām, kuras ir 

procesa dalībnieki. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 24.04.2019. iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 17/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” 



4.4.apakšpunktu,  Saulkrastu novada pašvaldības 25.05.2011. Ētikas kodeksa 14.punktu, 

Komisija, atklāti balsojot, ar „par” – 3 (trijām) balsīm, „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Nolemj un sniedz ieteikumus: 

1) Neskatīt /vārds, uzvārds/ sūdzību pēc būtības. 

Katras privātpersonas aizskārums vērtējams kontekstā ar nodarījumu, līdz ar to, 

Komisija sniedz ieteikumu informēt /vārds, uzvārds/ par Ētikas komisijas pieņemto 

lēmumu un tiesībām vērsties tiesā civiltiesiskā kārtā. 

2) Ierosina vērst /vārds, uzvārds/  uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt savas rīcības 

atbilstību vispārpieņemtām ētikas normām un izvērtēt nepieciešamību atvainoties tādā 

pašā veidā, kādā noticis iespējamais aizskārums. 

 

 

Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības 25.05.2011. Ētikas kodeksa 16.punktu publicēt 

Komisijas lēmumu Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā un Saulkrastu novada domes 

informatīvajā izdevumā, nodrošinot procesa dalībniekiem tiesības uz personu datu 

aizsardzību. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  Helēna Gleglu 

 
 

 

Komisijas locekle:  Vita Spitane 

   

Komisijas locekle:  Stella Veismane 

   

 

 


