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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
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Saldū

2021.gada 12.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par deputātes Ilzes KĻAVAS pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
2. Par deputātes Kristas VĪNDEDZES pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
3. Par deputātes Gintas ANDERSONES pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
4. Par atļauju savienot amatus Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” valdes priekšsēdētājai.
5. Par Saldus novada un Brocēnu novada bāriņtiesām.
6. Par Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu
ievēlēšanu.
1.§
Par deputātes Ilzes KĻAVAS pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Saldus novada pašvaldībā 2021.gada 7.jūlijā iesniegts un ar Nr. 500/6-3 lietvedībā
reģistrēts Saldus novada domes priekšsēdētājam adresēts Saldus novada domes deputātes Ilzes
KĻAVAS 07.07.2021. personiskais iesniegums par novada deputātes mandāta nolikšanu pirms
termiņa.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta “Deputāta pilnvaru izbeigšanās
pirms termiņa” trešā daļa paredz, ka: “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ”, savukārt minētā likuma 3.panta ceturtā daļa
nosaka, ka: “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu …”.
Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
I.KĻAVA, D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS,
Ā.SPROĢIS, I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Izbeigt Saldus novada deputātes Ilzes KĻAVAS pilnvaras pirms termiņa
sakarā ar viņa personisko rakstveida iesniegumu par savu deputāta pilnvaru
nolikšanu.

Lēmums nosūtāms: …, Saldus novada vēlēšanu komisijai, Pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālistei, Pašvaldības administratīvai un finanšu nodaļām

2.§
Par deputātes Kristas VĪNDEDZES pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Saldus novada pašvaldībā 2021.gada 7.jūlijā iesniegts un ar Nr. 502/6-3 lietvedībā
reģistrēts Saldus novada domes priekšsēdētājam adresēts Saldus novada domes deputātes Kristas
VĪNDEDZES 07.07.2021. personiskais iesniegums par novada deputātes mandāta nolikšanu
pirms termiņa.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta “Deputāta pilnvaru izbeigšanās
pirms termiņa” trešā daļa paredz, ka: “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ”, savukārt minētā likuma 3.panta ceturtā daļa
nosaka, ka: “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu …”.
Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
Izbeigt Saldus novada deputātes Kristas VĪNDEDZES pilnvaras pirms
termiņa sakarā ar viņa personisko rakstveida iesniegumu par savu deputāta
pilnvaru nolikšanu.
Lēmums nosūtāms: …, Saldus novada vēlēšanu komisijai, Pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālistei, Pašvaldības administratīvai un finanšu nodaļām

3.§
Par deputātes Gintas ANDERSONES pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Saldus novada pašvaldībā 2021.gada 7.jūlijā iesniegts un ar Nr.503/6-3 lietvedībā
reģistrēts Saldus novada domes priekšsēdētājam adresēts Saldus novada domes deputātes Gintas
ANDERSONE 07.07.2021. personiskais e-iesniegums par novada deputātes mandāta nolikšanu
pirms termiņa.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta “Deputāta pilnvaru izbeigšanās
pirms termiņa” trešā daļa paredz, ka: “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ”, savukārt minētā likuma 3.panta ceturtā daļa
nosaka, ka: “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu …”.
Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:

Izbeigt Saldus novada deputātes Gintas ANDERSONES pilnvaras pirms
termiņa sakarā ar viņa personisko rakstveida iesniegumu par savu deputāta
pilnvaru nolikšanu.
Lēmums nosūtāms: …., Saldus novada vēlēšanu komisijai, Pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālistei, Pašvaldības administratīvai un finanšu nodaļām

4.§
Par atļauju savienot amatus Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„ SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” valdes priekšsēdētājai
Saldus novada pašvaldībā 2021.gada 7.jūlijā saņemts un lietvedībā ar Nr.506/6-3
reģistrēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS MEDICĪNAS CENTRS”, reģ.
Nr.40003187473, valdes locekles - priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegums ar
lūgumu atļaut savienot viņas kā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS MEDICĪNAS
CENTRS” (turpmāk tekstā – SIA “SMC”) valdes locekles – priekšsēdētājas (turpmāk tekstā –
valdes priekšsēdētāja) amatu ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Skrundas
pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos amatu un varētu saņemt atlīdzību par abu amatu
pienākumu pildīšanu. Nellija KLEINBERGA apliecina, ka, savienojot minētos amatus,
neradīsies interešu konflikts, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs pildīt tiešos pienākumus.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
nosacījumiem, lai novada pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts
amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
1)vai savienošana neradīs interešu konfliktu;
2)nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
3)nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Nellija KLEINBERGA, personas kods …, ar 2019.gada 27.jūnija Saldus novada domes
lēmumu “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs” valdes
priekšsēdētāja nomināciju” (sēdes protokols Nr.7, 3.§) ir tikusi nominēta SIA “SMC” valdes
priekšsēdētājas amatam, par ko uzlikts par pienākumu Saldus pašvaldības kapitāldaļu pārstāvim
balsot sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulcē. SIA “SMC” īpašnieks un 100% kapitāldaļu
turētājs ir Saldus novada pašvaldība. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu: „Valsts amatpersonas ir: “19) publiskas
personas kapitālsabiedrības … valdes loceklis;” Nellijas KLEINBERGAS ieņemamajam
amatam pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrībā ir noteikts valsts amatpersonas statuss.
2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās Nellija KLEINBERGA tika ievēlēta par
Kuldīgas novada domes deputāti un ar 2021.gada 1.jūlijā sasaukto pirmo jaunievēlētās Kuldīgas
novada domes sēdi ir uzsākusi pildīt deputātes pienākumus. Ar 2021.gada 1.jūlija Kuldīgas
novada domes lēmumu “Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas” (Kuldīgas
domes sēdes protokols Nr.1, 3.punkts) Nellija KLEINBERGA tikusi ievēlēta par Kuldīgas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 14.punktu: „Valsts amatpersonas ir: “14) pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa
vietnieks, …. novada pašvaldībā” Nellijai KLEINBERGAI kā Kuldīgas novada domes
priekšsēdētāja vietniecei ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Pašvaldība konstatē, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6.panta otrā daļa nosaka, ka “(2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. …. Šajā daļā minētā amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai”. Savukārt,
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta “Speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi” ceturtās daļas 2.punta b)apakšpunktā teikts, ka
„(4) ….., publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kā arī šā likuma 1. panta 8.
punkta "c" apakšpunktā minētās kapitālsabiedrības valdes loceklis papildus šā likuma 6. panta
ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā: b) citu amatu publiskas personas institūcijā”.
Par cik SIA “SMC” ir Saldus novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, bet Nellija
KLEINBERGA ir ievēlēta par Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Skrundas
pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos, kas ir cita novada pašvaldība nevis, kurā strādā
Nellija KLEINBERGA par valdes priekšsēdētāju, līdz ar ko Kuldīgas novada domes lēmumi nav
saistoši Saldus SIA “SMC”.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Nellijai KLEINBERGAI, kā Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” valdes loceklei-valdes priekšsēdētājai,
savienot amatu ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Skrundas pilsētas un novada
lauku teritoriju jautājumos amatu.
Ņemot vērā iepriekš sacīto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsta amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)apakšpunktu, uz likuma „Par
pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 5.punktu

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (G.BAUMANIS, D.KONUŠEVSKIS,
M.LAGZDONS,
A.PŪCE,
Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE,
I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti
(K.BARANČANS, R.SIPENIEKS), Saldus novada dome nolemj:
1. Atļaut Saldus novada pašvaldībai piederošās Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” valdes loceklei-valdes
priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI savienot amatu ar Kuldīgas novada
domes priekšsēdētāja vietnieka Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju
jautājumos amatu.
2. |Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8 .panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis
lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums
rakstiski informēt Pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo
daļu, šo lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums nosūtāms:

…, un Pašvaldības izpilddirektoram

5.§
Par Saldus novada un Brocēnu novada bāriņtiesām
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.panta otro
daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un uz Bāriņtiesu likuma
2.panta pirmo daļu un piekto daļu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Likvidēt Brocēnu novada bāriņtiesu, reģistrācijas Nr. 40900023176,
pievienojot to Saldus novada bāriņtiesai, reģistrācijas Nr. 40900004264, kā
rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt.
2. Noteikt iestādes nosaukumu - Saldus novada bāriņtiesa, juridiskā adrese:
Slimnīcas ielā 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt nepieciešamās procesuālās
darbības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Saldus novada bāriņtiesai, Pašvaldības izpilddirektoram, Lietvedības
speciālistei-informācijas sistēmu uzturētājai S.GRIGUTEI, reģistrēt PPIS, Sabiedrisko attiecību
speciālistei Z.ŠTEINAI, administratīvai un finanšu nodaļām

6.§
Par Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu
ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, uz
Bāriņtiesu likuma 8.panta otro daļu un 9.panta pirmo daļu un saskaņā ar Saldus novada domes
2021.gada 12.jūlija lēmumu “Par Saldus novada bāriņtiesas un Brocēnu novada bāriņtiesas
reorganizāciju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 1.§) 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Saldus novada bāriņtiesas vadītājas amatā Lieni GICI, personas
kods … .

Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, Ā.SPROĢIS, I.TOMANOVIČABARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS – 1
deputāts (R.SIPENIEKS), Saldus novada dome nolemj:
2. Ievēlēt par Saldus novada bāriņtiesas locekļiem:
2.1. Ilgonu KEIŠU, personas kods …,
2.2. Ausmu MAKLERI, personas kods …,
2.3. Gintu OŠENIECI, personas kods …,
2.4. Solvitu RAMONU, personas kods …,
2.5. Aigu JUROVU, personas kods …,
2.6. Aelitu CĀLĪTI, personas kods …,
2.7. Ilvu PRAULIŅU, personas kods ….
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar lēmuma
1.punktā norādīto bāriņtiesas priekšsēdētāju.
4. Uzdot Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājai pieņemt darbā Saldus
novada bāriņtiesas locekļus, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu, bāriņtiesas locekļu
palīgus un citus darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (K.BARANČANS, G.BAUMANIS,
D.KONUŠEVSKIS, M.LAGZDONS, A.PŪCE, R.SIPENIEKS, Ā.SPROĢIS,
I.TOMANOVIČA-BARONE, I.VANAGA, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums nosūtāms: Visām lēmumā ievēlētām amatpersonām, Saldus novada bāriņtiesai,
Pašvaldības izpilddirektoram, Lietvedības speciālistei-informācijas sistēmu uzturētājai
S.GRIGUTEI, veikt ierakstu PPIS,
Sabiedrisko attiecību speciālistei Z.ŠTEINAI,
administratīvai un finanšu nodaļām

