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LĒMUMS 

Smiltenē 
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                       (protokols Nr.1,  2.§.) 

   

Par Ilzes Verginas atbrīvošanu no Smiltenes vidusskolas direktores amata  

2022. gada 21. decembrī Smiltenes novada pašvaldība (reģ. Nr. SNP/22/1.2/5966 

22.12.2022.) ir saņēmusi Smiltenes vidusskolas direktores I. Verginas iesniegumu, kurā viņa lūdz 

atbrīvot viņu no direktora pienākumu pildīšanas uz laiku, kamēr pilda 14. Saeimas deputāta amata 

pienākumus. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā’’ (turpmāk – Likums) 

4. panta pirmā daļas 2. punkts noteic, ka Saeimas deputāts ir valsts amatpersona, tātad uz to attiecas 

likumā noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi. Likuma 6. panta ceturtā daļa noteic vispārējus 

ierobežojumus valsts amatpersonai (atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar: amatu, kuru tā 

ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta 

noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos šai valsts amatpersonai vai 

institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību; pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, 

profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"; saimniecisko darbību individuālā 

komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, 

mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses 

veterinārārsta profesionālās darbības; saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts 

amatpersonai piederošo nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu 

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"; tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona 

rīkojas sava radinieka vārdā, ja tas nerada interešu konfliktu; amatu Valsts prezidenta izveidotā 

komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada interešu konfliktu; dienestu Zemessardzē, ja 

likumā nav noteikts citādi), savukārt, Likuma 7. panta otrā daļa, kas noteic speciālos valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, nosaka, ka Saeimas deputāts, papildus šā 

likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, sociālajā uzņēmumā, politiskajā partijā, 

politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā; 

2) citu amatu vai darbu Saeimā vai Ministru kabinetā vai amatu, kuru viņš ieņem 

starptautiskajās organizācijās un institūcijās, ja to nosaka Saeimas un tās institūciju lēmumi, 

Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi. 

No Likuma izriet, ka Saeimas deputāta amats nav savienojams ar pašvaldības iestādes 

vadītāja amatu. 

Likuma 8.pants, kas noteic valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes 

kārtība, ja amata savienošana ir aizliegta, nosaka, ka personai, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas 

amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu 

dienu laikā ir pienākums rakstveidā: 

1) paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par to, ka tā ieņem vienu 

vai vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu), kuru savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta; 

2) iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir 

aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata, savukārt institūcijai, kas 

saņēmusi minēto valsts amatpersonas iesniegumu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt 
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lēmumu par personas atbrīvošanu no amata.  

Secināms, ka I. Vergina ir izpildījusi tai ar likumu uzlikto pienākumu un paziņojusi par to 

institūcijai, kas viņu iecēlusi amatā – Smiltenes novada pašvaldības domei. 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldība pieņem darbā un 

atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, savukārt Pašvaldību 

likuma 10. panta pirmās daļas 10. punkts noteic, ka tikai domes kompetencē ir iecelt amatā un 

atbrīvot no tā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos, savukārt Izglītības likuma. 

Attiecībā uz I. Verginas iesniegumā norādīto atbrīvošanu no direktora pienākumu pildīšanu 

uz laiku, pašvaldība 2022. gada 26. oktobrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija sniegto skaidrojumu Par pagaidu mandātu un darba tiesiskajām attiecībām (Nr. 1-

132/7375), kurā ministrija pauž viedokli, ka attiecībā uz pašvaldības iestādes vadītāja iespējamu 

iecelšanu Saeimas deputāta amatā uz Saeimas deputāta prombūtnes laiku jautājumu par iespējām 

pēc Saeimas deputāta pagaidu pilnvaru izbeigšanās atgriezties iepriekšējā amatā nepieciešams 

risināt, ņemot vērā gan Saeimas kārtības rullī, gan darba tiesiskās attiecības regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. Atbilstoši izvēlētajam rīcības modelim piemērojams 

attiecīgais regulējums, norādot, ka ministrija pārsūta Valsts darba inspekcijai pašvaldības vēstuli un 

lūdz sniegt atbildi kompetences ietvaros. Valsts Darba inspekcija savā 2022. gada 21. novembrī 

sniegtajā atbildē “Par viedokļa sniegšanu” norāda, ka darba tiesiskās attiecības regulējošajos 

normatīvajos aktos nav noteikts īpašs regulējums iesniegumā aprakstītai situācijai, proti, iepriekšējā 

amata saglabāšana darbiniekam, kurš tiek ievēlēts Saeimā, pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām, 

un, tā kā Darba likumā nav noteikumu par Saeimā ievēlētas pašvaldības amatpersonas, piemēram, 

pašvaldības iestādes vadītāja, garantijām saglabāt darba tiesiskās attiecības ar iestādi laikā, kamēr 

amatpersonai ir Saeimas deputāta pilnvaras, jautājums risināms likumā “Par pašvaldībām” (pašreiz 

– Pašvaldību likumā) noteiktajā kārtībā, proti, tas ir attiecīgās pašvaldības domes kompetencē.  

Pašvaldību likuma 20. panta piektā daļa noteic, ka pašvaldības darbiniekus, kas ir valsts 

amatpersonas atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", 

izraugās atklātā konkursā. Amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus, tostarp kandidāta 

izglītības, iepriekšējās darba pieredzes un kompetences prasības, nosaka attiecīgās iestādes vadītājs, 

bet iestādes vadītājam — izpilddirektors.  

Sasaucot domes ārkārtas sēdi, tiek noteikta sēdes darba kārtība, ierosinātā jautājuma 

steidzamības pamatojums, norādot sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami. Domes 

ārkārtas sēdes sasaukšanu un jautājuma steidzamība nosaka Likuma 8. panta trešajā daļā pašvaldības 

domei uzliktais pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata. Viena 

mēneša termiņš notek 2023. gada 21. janvārī. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā’’ 4. panta pirmās daļas 2. punktu, 7. panta otrās daļas 2. punktu, 8. panta trešo 

daļu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 10.punktu, 20. panta piekto daļu, atklāti balsojot 

ar 11 balsīm "Par" – (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita 

Mūrniece, Iluta Apine, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Toms Markss), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot ar 2023. gada 20. janvāri no amata Smiltenes vidusskolas direktores amata I. 

Verginu.  

2. Par Smiltenes vidusskolas pienākumu izpildītāju uz laiku līdz jauna Smiltenes vidusskolas 

direktora iecelšanai amatā iecelt Smiltenes vidusskolas direktora vietnieci V. Cirīti. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz 2023. gada 17. aprīlim organizēt konkursu uz 

Smiltenes vidusskolas direktora amatu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                   E. Avotiņš 
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