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                       (protokols Nr3.,  4.§.) 

 
Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšana  

 

Dome izskata sagatavoto Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 22.panta pirmā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonas darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai nozarē 

apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem, savukārt tā otrā daļa  nosaka, ka valsts 

amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata 

savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības 

objektivitāte un neitralitāte. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, 

nolikumus, instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns 

vai iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences 

jautājumos, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas orgāns un 

amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes 

lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, 

uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz 

iestādes darbību (iekšējie noteikumi), atklāti balsojot ar 10 balsīm “PAR” (Jānis Āboliņš, Astrīda 

Harju, Gita Mūrniece, Mārtiņš Vīgants, Andris Abrāmovs, Edgars Avotiņš, Ainārs Mežulis, Ilze 

Vergina, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle), “PRET” – nav, 2 balsis “ATTURAS” – ( Ervīns 

Labanovskis, Otārs Putrālis),   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksu (pielikumā). 

2. Publicēt Ētikas kodeksu Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā 

www.smiltenesnovads.lv internetā.  

3. Uzdot  Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai organizēt Smiltenes  

novada pašvaldības darbinieku iepazīstināšanu ar Ētikas kodeksu. 

4. Izpilddirektoram uzdot Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nodrošināt 

iestādes ētikas kodeksa vai cita atbilstoša satura dokumenta izstrādi, apstiprināšanu un 

ieviešanu iestādē. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

 

Domes priekšsēdētājs                        E.Avotiņš 
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