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APES NOVADA DOMES
ĒTIKAS KOMISIJAS NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Apes novada domes (turpmāk-Dome) Ētikas komisijas ( turpmāk – Komisija) mērķis ir veicināt
ētikas normu ievērošanu Apes novada pašvaldībā.
1.2. Komisijas uzdevums ir izskatīt iesniegumus par Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,
deputātu un pašvaldības administrācijas (izpilddirektora, iestādes, institūcijas, struktūrvienības, kā arī
citu subjektu, kas pilda pašvaldības funkcijas) darbinieku (visi iepriekš minētie turpmāk – darbinieki)
ētikas normu pārkāpumiem saskaņā ar Apes novada domes Ētikas kodeksu, nepieciešamības gadījumā
konsultēt deputātus, administrācijas darbiniekus un iestāžu vadītājus un citus Darbiniekus
profesionālās ētikas jautājumos.
1.3. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
II Komisijas izveidošana un darbības izbeigšana
1.1.
Lēmumu par Komisijas izveidošanu, tās skaitlisko un personālo sastāvu, izmaiņām tās
nolikumā pieņem Dome;
1.2.
Komisija izbeidz savu darbību ar attiecīgu Domes lēmumu.
III Komisijas uzdevumi un tiesības
3.1. Komisijas uzdevumi:
3.1.1. izskatīt un novērtēt iesniegtos iesniegumus par Domes amatpersonu/darbinieku rīcību;
3.1.2. sniegt priekšlikumus un kopā ar Domes deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem
un iestāžu vadītājiem piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā;
3.1.3. sniegt konsultācijas ētikas jautājumos, nepieciešamības gadījumā piesaistot kompetentas
personas;
3.1.4. informēt domes priekšsēdētāju par Komisijas lēmumiem;
3.1.5. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par
Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai izpilddirektora
pieprasījuma un Komisijai izbeidzot darbu.
3.2. Komisijas tiesības:
3.2.1. lūgt iesaistītajām personām jautājuma izskatīšanas gaitā sniegt nepieciešamo informāciju;
3.2.2. aicināt Darbiniekus uz Komisijas sēdēm, lai iegūtu informāciju par attiecīgo jautājumu;
3.2.3. pieņemt lēmumus ar ieteikuma raksturu.
3.2.4. par piedalīšanos Komisijas darbā, kā arī par tās uzdoto pienākumu izpildi, priekšsēdētājs, viņa
vietnieks, sekretārs un locekļi saņem atlīdzību saskaņā ar Domes noteikto kārtību.

IV Komisijas darba organizācija
4.1. Komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs desmit dienu laikā pēc sūdzības par
Amatpersonas/Darbinieka rīcību saņemšanas;
4.2. Komisijas locekļus par gaidāmo sēdi komisijas priekšsēdētājs informē ne vēlāk kā trīs dienas
pirms sēdes;

4.3. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 komisijas
locekļu.
4.4. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš ievēlēts no Ētikas komisijas locekļu vidus;
4.5. Komisijas loceklis (arī priekšsēdētājs) var piedalīties jautājuma apspriešanā, bet nevar piedalīties
lēmuma pieņemšanā, ja viņš ir personiski ieinteresēts iesnieguma izskatīšanā;
4.6. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina domes administrācijas
vadītāja norīkots darbinieks.
4.7. Komisijas sēdē ir tiesības piedalīties personai, kura iesniegusi sūdzību un persona, par kuru
sūdzība iesniegta. Abām personām ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt viedokli. Komisijai ir
jānodrošina šo personu uzklausīšana dažādos laikos;
4.8. Komisija pieņem lēmumu balsojot.
V Pašvaldības ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība
5.1. Jautājumus par iespējamiem
Amatpersona/Darbinieks;
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5.2. Iesniegums tiek iesniegts un pamatots rakstveidā, iesniegums nedrīkst būt anonīms;
5.3. Ja iesniegtā sūdzība neattiecas uz Apes novada pašvaldības Ētikas kodeksa darbības jomu, to
neizskata;
5.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas, to lēmumi noformēti rakstveidā;
5.5. Komisijas lēmumu komisijas priekšsēdētājs rakstveidā iesniedz iesnieguma iesniedzējam un
Domes priekšsēdētājam, kā arī attiecīgās iestādes vadītājam, atbilstoši Darbinieka piekritībai.
VI Komisija atbildība
6.1. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Apes novada domes Ētikas kodeksa
normām un šajā nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi.
VII Komisijas finansēšanas kārtība
7.1. Komisijas darbība tiek finansēta no Apes novada domes budžeta līdzekļiem saskaņā ar Apes
novada domes noteikto kārtību.
VIII Noslēguma jautājumi
8.1.Komisijas darbības termiņš izbeidzas ar jaunas domes Ētikas komisijas ievēlēšanu.
8.2. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 25.03.2010. Lēm.
Nr.61 (prot.6, 13.p.) apstiprināto „Apes novada domes Ētikas komisijas nolikumu” .
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