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DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Burtnieku novada Valmieras pagastā
24.10.2016.
Sēdi sasauc
Sēdi atklāj
Sēdi vada
Sēdi protokolē

Nr.14
plkst. 16:00
plkst. 16:00
Kārlis Sedvalds
Rasma Matjuškova

Domes priekšsēdētājs
Lietvedības nodaļas vadītāja

Sēdē piedalās deputāti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Raimonds Indrāns
Edvīns Straume
Jānis Leitis
Kārlis Greiškalns
Gatis Cukmacis
Anrijs Šļaukstiņš
Igors Korņējevs
Inese Gaumane
Andris Ķibermanis (no plkst. 16:08)
Līga Stebere
Valērijs Pudenko
Gunārs Laizāns
Jānis Matisons
Aleksandra Ločmele

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki
1.
2.
3.
4.

Māris Ērglis
Jānis Ķibermanis
Vita Blažēviča
Arita Rudzīte

Izpilddirektors
Izpilddirektora vietnieks
Juriste
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds aicina deputātus apstiprināt Burtnieku novada
pašvaldības domes 2016.gada 24.oktobra ārkārtas sēdes izsludināto darba kārtību.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (E.Straume, J.Leitis, J.Matisons, K.Sedvalds, I.Gaumane,
L.Stebere, A.Šļaukstiņš, V.Pudenko, G.Cukmacis, K.Greiškalns, G.Laizāns, A.Ločmele, R.Indrāns,
I.Korņējevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 24.oktobra ārkārtas sēdes darba
kārtību.
DARBA KĀRTĪBA
Par darba līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim – ziņo E.Straume
No plkst. 16:08 domes ārkārtas sēdē piedalās deputāts A.Ķibermanis.
Par darba līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim
Ziņo domes deputāts E.Straume
Domes deputāts Edvīns Straume ziņo par viņa un vēl četru deputātu G.Cukmača, A.Ločmeles,
G.Laizāna un K.Greiškalna pieprasījuma par darba līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram
Mārim Ērglim motīvu un sagatavotā lēmuma projekta saturu (deputātu pieprasījuma kopija šī
protokola pielikumā uz 1 lapas).
E.Straume: “Pirms vairāk kā divām nedēļām mēs informējām domes deputātus un domes vadību
par šo faktu un ļoti cerējām, ka domes vadība rīkosies un nenonāks līdz ārkārtas sēdei, kad publiski
jārunā par rīcību, kas mums nav pieņemama. Es ceru, ka visiem deputātiem bija laiks iepazīties ar
situāciju un konkrētās lietas apstākļiem. Tas, kas ir noticis, nav nekādā veidā samērojams un
pieņemams pašvaldības darbā. Izskatot 2016.gada budžeta projektu, visiem domes deputātiem
izsniedza mapīti, kurā bija Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par budžetu
un visām budžeta sadaļām, konkrēts izklāsts par to, kur un kādiem mērķiem pašvaldības budžetu
paredzēts tērēt.
Šī dokumenta 36. lapaspusē ir tabula, kurā ir aprakstīti darbi un izdevumi, kādiem mērķiem
pašvaldība tērēs budžetu sadaļā “Kapitālie izdevumi”. “Kapitālais remonts un rekonstrukcija” –
kopējā summa bija paredzēta 530 571 EUR. Izskatot šo summu izklāstu, mēs varam redzēt to, kādiem
mērķiem šī nauda ir paredzēta. Pārbaudot darbus Viestura laukumā, konstatēju, ka strādnieki, kas
bruģēja budžetā paredzēto gājēju celiņu no Viestura laukuma 4 uz Rūjienas šoseju, darbojas arī pie
Viestura laukuma 4 ieejas kāpņu demontāžas un bruģēšanas. Painteresējoties pašvaldībā, secināju, ka
priekšsēdētājs parakstījis būvdarbu līgumu ar firmu “Par ieejas laukumu un gājēju ietvju bruģēšanu
Viestura laukumā, Valmieras pagastā”. Šis līgums paredzēja darbus pie budžetā minētajām divām
gājēju taciņām Viestura laukumā un vēl vienu darbu, kas saucās kāpņu laukuma atjaunošana Viestura
laukumā 4 par summu bez PVN 3039 EUR.
Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 24.oktobra ārkārtas sēdes protokols Nr.14
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Mēs gaidījām vairāk kā divas nedēļas. Diemžēl nekādas aktivitātes un atbildes no
priekšsēdētāja nesekoja. Tāpēc šis ir galējais veids, kā pievērst jūsu uzmanību un sabiedrības
uzmanību šim faktam. Likumā “Par pašvaldībām” 21.panta 11.punktā noteikts: “Tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta
grozījumus. Tātad par visām naudas kustībām ir jābūt domes lēmumam. Šajā situācijā izpilddirektors
ir pārkāpis savas pilnvaras un nav rīkojies, kā noteikts pašvaldības nolikuma 16.punktā, ka
izpilddirektors pašvaldības budžetā attiecīgajiem mērķiem, apstiprināto līdzekļu ietvaros un atbilstoši
domes lēmumiem, rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem. Pieprasījuma iesniedzēju
ieskatā, pēc šādas rīcības mēs neesam gatavi uzticēt 8 miljonu pašvaldības budžeta pārvaldīšanu
izpilddirektoram, kurš var atļauties šādu rīcību. Otrs secinājums ir, kādu piemēru rāda izpilddirektors
savu padoto iestāžu vadītājiem, ja pats var atkāpties no noteiktās kārtības. Ļoti gribētu uzklausīt paša
Māra [Ērgļa] paskaidrojumu šajā sakarā un neatkarīgi no tā, kāda būs versija savā aizstāvībā par to,
kāpēc tas tā ir noticis, mūsu skatījumā, visi fakti liecina par to, ka gandrīz 4 000 EUR pašvaldības
budžeta naudas ir izlietoti, neprasot domes deputātu akceptu un neievērojot pašvaldības saistošos
noteikumus par palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Līdz ar to mūsu acīs
izpilddirektors uzticību ir zaudējis.”
Uzklausot deputāta E.Straumes ziņojumu, domes priekšsēdētājs K.Sedvalds paziņo, ka saņemot
augstāk minēto deputātu pieprasījumu, ir lūdzis izpilddirektoram M.Ērglim sniegt rakstisku
paskaidrojumu.
Vārds dots izpilddirektoram M.Ērglim. M.Ērglis iepazīstina deputātus ar sava paskaidrojuma
saturu (M.Ērgļa rakstiskais paskaidrojums šī protokola pielikumā uz 2 lapām).
Vārds dots deputātiem A.Ločmelei, R.Indrānam, V.Pudenko, K.Greiškalnam, A.Šļaukstiņam,
L.Steberei, I.Gaumanei, G.Laizānam (domes ārkārtas sēdes audio ieraksts šī protokola pielikumā).
Domes priekšsēdētājs pārtrauc debates un aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu “Par
darba līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim”
Lēmuma projekts:
2016.gada pašvaldības budžeta sadaļā “Kapitālie izdevumi” (Kapitālais remonts un
rekonstrukcija) domes deputāti izvērtēja un lēma par sekojošiem labiekārtošanas darbiem Viestura
laukumā, Valmieras pagastā:
1.
2.
3.
4.

Viestura laukuma Nr.1 brauktuves atjaunošana (plāns 1890 euro);
taciņas Viestura laukumā gar 9. māju pārbūve (plāns 2275 euro);
taciņas Viestura laukumā no 4.mājas uz Rūjienas šoseju pārbūve (plāns 4000 euro);
taciņas Viestura laukumā starp 1. un 6.māju pārbūve (plāns 5521 euro).

2016.gada 21.septembrī domes priekšsēdētājs parakstīja izpilddirektora iesniegtu būvdarbu
līgumu Nr.3-21/655-2016 “Par ieejas laukumu un gājēju ietvju bruģēšanu Viestura laukumā,
Valmieras pagastā”. Līguma kopējā summa 8483,81 euro.
Saskaņā ar būvdarbu līgumu un pievienoto tāmi, Pasūtītājs (Burtnieku novada pašvaldība)
uzdod un Izpildītājs (SIA PLASTIK) apņemas veikt:
1.
2.
3.

Viestura laukuma Nr.4 ieejas kāpņu atjaunošanu par 3039,00 euro (bez PVN);
gājēju ietves bruģēšanu no Viestura laukuma Nr.4 uz autoceļu P 17 par 2015,00 euro;
Viestura laukuma Nr.9 taciņas atjaunošanu par 735,00 euro.
Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 24.oktobra ārkārtas sēdes protokols Nr.14
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Līgumā iekļautie Viestura laukuma Nr. 4 ieejas kāpņu atjaunošanas darbi nav paredzēti
pašvaldības budžetā, kā arī to izbūve netiek organizēta atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kā arī
dome nav lēmusi par budžeta līdzekļu lietojumu šādiem mērķiem.
Augstāk minētais norāda uz pašvaldības izpilddirektora Māra Ērgļa prettiesisku rīcību interešu
konflikta situācijā. Izmantojot savu amatpersonas stāvokli un domes priekšsēdētāja uzticēšanos, Māris
Ērglis ieguva Kārļa Sedvalda parakstu uz pašvaldības administrācijas sagatavotā un izpilddirektora
iesniegtā būvdarbu līguma, kas Mārim Ērglim deva iespēju izmantot pašvaldības finansējumu
3677,19 euro sava privātīpašuma – dzīvokļa un paša pārvaldītās daudzdzīvokļu mājas Viestura
laukumā Nr.4 tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Ar šādu prettiesisku, neētisku un pretēji labiem tikumiem rīcību Māris Ērglis ir nodarījis
kaitējumu pašvaldībai un zaudējis domes deputātu uzticību.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 7.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 11.punktu, Darba likuma 101.panta 2.punktu, atklāti balsojot ar
_______balsīm PAR_____________, PRET________________, ATTURAS______________,
Burtnieku novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.

2.

Pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim uzteikt darba līgumu, saskaņā ar Darba likuma
101.panta 2.punktu “Darbinieks veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja
uzticību”.
Atbildīgs par lēmuma izpildi Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis
Sedvalds.
Notiek atklātais balsojums.

PAR - 5 (E.Straume, A.Ločmele, G.Laizāns, G.Cukmacis, K.Greiškalns), PRET - 9
(K.Sedvalds, A.Šļaukstiņš, J.Matisons, J.Leitis, I.Gaumane, I.Korņējevs, L.Stebere, A.Ķibermanis,
V.Pudenko), ATTURAS – 1 (R.Indrāns).
Ņemot vērā balsojuma rezultātu, domes priekšsēdētājs K.Sedvalds paziņo, ka lēmuma projekts
“Par darba līguma uzteikumu pašvaldības izpilddirektoram Mārim Ērglim” ir noraidīts.
Domes priekšsēdētājs K.Sedvalds paziņo, ka Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada
24.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums ir izskatīts.
Sēdi slēdz plkst. 17:00
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

K.Sedvalds

Sēdes protokolētāja

(personiskais paraksts)

R.Matjuškova

2016.gada 26.oktobrī

Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 24.oktobra ārkārtas sēdes protokols Nr.14

