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DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori
Līgu Lonerti un viņas atstādināšanu no amata, par disciplinārlietas izskatīšanas
komisijas izveidi.
Sēdi vadaJelgavas novada domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

Sēdi protokolē – vec. lietvede Inta Skvirecka
Sēdē piedalās- domes deputāti:
Andris Ozoliņš
- piedalās
Artūrs Semjonovs
- piedalās
Dainis Liepiņš
- piedalās
Dina Tauriņa
- piedalās
Emīls Dobrājs
- piedalās
Ēriks Cimermanis
- piedalās
Ģirts Neija
- piedalās
Ilze Vītola
- piedalās
Irina Dolgova
- piedalās
Jānis Kažotnieks
- piedalās
Jānis Počs
- piedalās
Juris Lavenieks
- piedalās
Juris Razživins
- piedalās
Lolita Duge
- piedalās
Madars Lasmanis
- piedalās
Oskars Cīrulis
- piedalās
Uldis Ainārs
- piedalās
Vidmants Rinkuns
- piedalās
Ziedonis Caune
- piedalās
-Microsoft Teams pieslēgušies pašvaldības administrācijas darbinieki, nodaļu, iestāžu
vadītāji un citi: L.Čima, S.Kalvāne, D.Kaņepone, M.Žeivots, M.Lasmane, E.Miķelsons,
I.Freiberga, E.Kairiša, A.Brikmanis, E.Lūsiņa, P.Veļeckis, E.Baškevics, I.Tarvida, D.Ozola,
A.Bībere, V.Buividaitis, V.Linde, I.Rubule, A.Strautniece, L.Krūmiņa, E.Kalniņa-Pinka,

I.Babrāne, S.Matuss, D.Keidāns, A.Kotlere, A.Jaka, A.Duge, A.Židkovs, A.Plotņikova,
Dz.Cāzers, I.Malahovska, K.Kindzulis, R.Greiškalne, R.Medne, S.Alksne, Z.Laiviņa,
Z.Sondore, K.Akone, E.Kreicberga-Kapša, G.Špers, I.Zālītis, J.Zariņš, L.Rozenbaha,
V.Beitāns, D.Didrihsone, A.Udalova, A.Ziemelis, U.Lejava, J.Brūveris, S.Bethere,
R.Cakurs, I.Strēlniece, I.Lazdiņa, A.Grandāne, I.Briģe, L.Švānberga, I.Āna, L.Līdaka,
L.Simanoviča, N.Ķikute, S.Masaļskis, M.Pafrāts, L.Kalvāne, G.Avotiņa, E.Grīnofs,
A.Poseika, A.Liekna, A.Naglis, I.Brakmane
Sēdi atklāj plkst.15:00.
1. Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori
Līgu Lonerti un viņas atstādināšanu no amata, par disciplinārlietas izskatīšanas
komisijas izveidi.
ZIŅO: M.Lasmanis
JAUTĀ: Z.Caune, D.Liepiņš, L.Duge, I.Vītola, J.Razživins, D.Tauriņa
ATBILD: U.Ainārs, M.Lasmanis
DEBATĒS IZSAKĀS: L.Duge, D.Liepiņš, U.Ainārs, I.Vītola, J.Razživins, J.Lavenieks,
I.Dolgova, D.Tauriņa, A.Ozoliņš
PRIEKŠLIKUMI:
1. D.Liepiņš: “ierosinu izslēgt no sagatavotā lēmumprojekta tā lemjošās daļas 1., 2.,
3., 5. un 6.punktus”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod D.Liepiņa priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Ilze
Vītola, Juris Lavenieks, Juris Razživins, Vidmants Rinkuns(mutiski), Ziedonis Caune);
PRET – 11 (Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts
Neija, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis
Ainārs); ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 1 (Lolita Duge), nolemj:
Noraidīt D.Liepiņa priekšlikumu.
2. D.Liepiņš: “lūdzu iekļaut Dinu Tauriņu izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod D.Liepiņa priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 19 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija,
Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Juris Razživins,
Lolita Duge, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns(mutiski),
Ziedonis Caune); PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Atbalstīt D.Liepiņa priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas
sastāvā iekļaut Dinu Tauriņu.
3. A.Ozoliņš: “Saskaņā ar lēmuma 4. punktu disciplinārlietas izmeklēšanas komisijā
no Latvijas Zaļās partijas saraksta izvirzīts Jānis Kažotnieks”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod A.Ozoliņa priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 15 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Ilze Vītola, Irina
Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs,
Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Juris Razživins, Lolita
Duge); NEPIEDALĀS – 2 (Dainis Liepiņš, Juris Lavenieks), nolemj:
Atbalstīt A.Ozoliņa priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā no Latvijas Zaļās partijas iekļaut Jāni Kažotnieku.
4. U.Ainārs: “Lēmuma 4. punktā minētajā disciplinārlietas izmeklēšanas komisijā
izvirzīt partijas Jaunā Vienotība pārstāvi Uldi Aināru”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod U.Aināra priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 14 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis
Kažotnieks, Jānis Počs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns,
Ziedonis Caune); PRET – 1 (Dainis Liepiņš); ATTURAS – 2 (Dina Tauriņa, Juris
Razživins); NEPIEDALĀS – 2 (Juris Lavenieks, Lolita Duge), nolemj:
Atbalstīt U.Aināra priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā no partijas Jaunā Vienotība iekļaut Uldi Aināru.
5. O.Cīrulis: “Lēmuma 4. punktā minētajā disciplinārlietas izmeklēšanas komisijā
izvirzīt Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
pārstāvi Oskaru Cīruli.”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod O.Cīruļa priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 17 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija,
Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Madars Lasmanis,
Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune); PRET – nav;
ATTURAS – 2 (Juris Razživins, Lolita Duge); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Atbalstīt O.Cīruļa priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas
sastāvā no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" iekļaut
Oskaru Cīruli.
6. J.Lavenieks: “Lūdzu iekļaut Lolitu Dugi izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod J.Lavenieka priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 18 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija,
Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Juris Razživins,
Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune);
PRET – nav; ATTURAS – 1 (Lolita Duge); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Atbalstīt J.Lavenieka priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā iekļaut Lolitu Dugi.
7. I.Dolgova: “Lūdzu iekļaut Irinu Dolgovu izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod I.Dolgovas priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
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Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 16 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Dainis Liepiņš, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Ilze Vītola, Irina
Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis,
Uldis Ainārs, Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Dina
Tauriņa, Juris Razživins, Lolita Duge); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Atbalstīt I.Dolgovas priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā iekļaut Irinu Dolgovu.
8. M.Lasmanis: “ Lūdzu iekļaut Emīlu Dobrāju izveidotās disciplinārlietas
izmeklēšanas komisijas sastāvā”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod M.Lasmaņa priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 14 (Andris Ozoliņš, Artūrs
Semjonovs, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis
Kažotnieks, Jānis Počs, Juris Lavenieks, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs,
Vidmants Rinkuns); PRET – 1 (Ziedonis Caune); ATTURAS – 4 (Dainis Liepiņš, Dina
Tauriņa, Juris Razživins, Lolita Duge); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Atbalstīt M.Lasmaņa priekšlikumu - izveidotās disciplinārlietas izmeklēšanas
komisijas sastāvā iekļaut Emīlu Dobrāju.
9. J.Razživins: “Atlikt lēmumprojekta skatīšanu, jo nav juridiskā saskaņojuma”
Sēdes vadītājs Z.Caune nodod J.Razživina priekšlikumu balsošanai.
BALSOŠANAS REZULTĀTI:
Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Dainis Liepiņš, Ilze Vītola, Juris
Lavenieks, Juris Razživins, Lolita Duge, Vidmants Rinkuns, Ziedonis Caune); PRET – 11
(Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Irina
Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs);
ATTURAS – 1 (Dina Tauriņa); NEPIEDALĀS – nav, nolemj:
Noraidīt J.Razživina priekšlikumu.

1.§
Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori
Līgu Lonerti un viņas atstādināšanu no amata, par disciplinārlietas izskatīšanas
komisijas izveidi
(M.Lasmanis, Z.Caune, U.Ainārs, D.Liepiņš, L.Duge, I.Vītola, J.Razživins, D.Tauriņa, J.Lavenieks,
I.Dolgova, A.Ozoliņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM)
vairākkārtēji vērsās Jelgavas novada pašvaldībā ar vēstulēm par prettiesiskām darbībām, to
turpināšanu un apzinātu novēršanas kavēšanu, tajā skaitā apzināti sniedzot nepatiesu
informāciju, kā, piemēram:
1. 2021.gada 7.septembra vēstule Nr.1-18/8139 “Par saistošiem noteikumiem Nr.1”,
kurā VARAM norāda uz nepieciešamību pārskatīt saistošos noteikumus un
nodrošināt to atbilstību ārējo normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām
atbilstoši ministrijas sniegtajam atzinumam. Attiecīgās vēstules virzīšanu
izpilddirektore ir apzināti kavējusi, tādā veidā nenodrošinot VARAM konstatēto
nepilnību novēršanu un Jelgavas novada pašvaldības pamatdokumenta – nolikuma,
atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem. Turklāt pārkāpjot amatpersonas kompetenci
un nododot atbildes sagatavošanu ārpakalpojumam (domes ekskluzīvā kompetence
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2.

3.

4.

5.

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu apstiprināt
pašvaldības nolikumu, līdz ar to arī lemt par VARAM norādīto precizējumu
iekļaušanu vai neiekļaušanu nolikumā), kā arī vienpersoniski parakstot ieinteresēto
personu – SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” (turpmāk – juridiskais
ārpakalpojums) sagatavoto atbildi VARAM (2021.gada 15.oktobra vēstule Nr.JNP/318/21/839), kurā mēģināts pamatot prettiesisko darbību turpināšanu, kaut gan
deputāti vairākkārtēji norādīja uz nepieciešamību izbeigt sadarbību ar juridiskā
ārpakalpojuma sniedzējiem. Norādāms, ka deputāti atbalstīja visu VARAM ieteikto
precizējumu iekļaušanu pašvaldības nolikumā, kā rezultātā juridiskā ārpakalpojuma
iesaiste atbildes sagatavošanā domes ekskluzīvas kompetences jautājumos ir
nodarījusi zaudējumus pašvaldības budžetam.
2021.gada 1.oktobra vēstule Nr.1-132/8749 “Par juridisko pakalpojumu sniedzēju”,
kurā VARAM saistībā ar izpilddirektora vietnieces juridiskajos jautājumos
aizvietošanu prombūtnes laikā pieprasīja nekavējoties novērst nelikumīgo situāciju,
kad iestādes darbinieku aizvieto ārpakalpojuma sniedzējs un sniegt skaidrojumu un
pamatojumu uz kāda tiesiska pamata ārpakalpojuma sniedzējs aizvieto iestādes
amatpersonu. Arī atbildot uz šo vēstuli izpilddirektore ir rīkojusies prettiesiski,
atbildes sagatavošanu uzticot juridiskajam ārpakalpojumam un uzraugošai iestādei
sniedza apzināti nepatiesu informāciju.
Pēc izpilddirektores (sadarbībā ar juridiskā ārpakalpojumu sniedzēju) neveiksmīga
mēģinājuma atspēkot VARAM likumīgu precizējumu prasījumu, tika saņemta
VARAM 2021.gada 22.oktobra vēstule Nr.1-132/9380 “Par saistošiem noteikumiem
Nr.1”, kurā tika norādīts, ka likuma “Par pašvaldībām” 24.panta otrajā daļā noteikts
ka pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā
arī Ministru kabineta noteikumiem. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 49.pantā
noteikts, ka nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai
to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma 47.panta kārtībā pieņemto lēmumu
darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs. Tikai Jelgavas novada pašvaldības iekšējā juridiskā resursa iesaiste un
kvalitatīva darbība ministrijas norādītajos termiņos nodrošināja VARAM iebildumu
novēršanu un nepieļāva tālāku nelietderīgu budžeta līdzekļu tērēšanu šī jautājuma
turpmākajā risināšanā, apmaksājot nepamatotu juridiskā
ārpakalpojuma
izmantošanu.
2021.gada 9.novembra vēstule Nr.1-18/9865 “Par 30.09.2020. saistošajiem
noteikumiem Nr.10”, kurā VARAM konstatē, ka Jelgavas novada pašvaldība neņem
vērā ministrijas norādījumus attiecībā uz saistošo noteikumu precizējumiem, tajā
skaitā neievēro likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ja
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā
sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošie
noteikumi triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā jānosūta ministrijai. VARAM pieprasīja skaidrojumu par likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta ceturtās daļas neievērošanas iemesliem un lūdza attiecīgos
pašvaldības noteikumus atzīt par spēku zaudējušiem un, izstrādājot jaunus
pašvaldības saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, ņemt vērā ministrijas
norādījumus.
2021.gada 13.decembra vēstule Nr.1-132/10777 “Par informācijas sniegšanu”, kurā
ministrija secina, ka komersantam ir nodota tāda valsts pārvaldes uzdevuma
veikšana, kas ietver pārvaldes lēmuma pieņemšanu vai sagatavošanu. Tādējādi
privātpersona ir pilnībā integrēta ar pašvaldības funkcijām saistītās jomās, radot
nesamērīgus korupcijas riskus un pārkāpjot interešu konfliktu novēršanas un valsts
pārvaldes iekārtas regulējošo normatīvo aktu prasības. Ņemot vērā ministrijai
pieejamo informāciju un pierādījumus, secināms, ka pašvaldības izpilddirektore
ministrijai ir sniegusi nepatiesu informāciju. Attiecīgajā vēstulē par pienākumu
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pašvaldības priekšsēdētājam uzlikts nodrošināt jautājuma par pašvaldības
izpilddirektores atbildības izvērtēšanu saistībā ar nepatiesas informācijas sniegšanu
iekļaušanu un izskatīšanu domes sēdē:
1) informējot domes deputātus par ministrijas vēstulē aprakstīto situāciju un
nepatiesas informācijas sniegšanu, kas var liecināt par amatpersonas nespēju
nodrošināt labas pārvaldības principa ievērošanu pašvaldības;
2) izvērtējot iesaistītās amatpersonas atbildību par prettiesisko rīcību un
personisko ieinteresētību apzinātā maldināšanā (vienlaikus vēršam uzmanību,
ka gadījumā, ja amatpersona ir rīkojusies prettiesiski atbilstoši augstākas
amatpersonas norādījumiem, tad atbildīga vai līdzatbildīga par lēmuma
pieņemšanu ir augstāka amatpersona);
3) par iepriekš minēto jautājumu izskatīšanu un turpmāko rīcību informēt
ministriju. Šajā pašā vēstulē noteikts pienākums sniegt skaidrojumu par
Jelgavas novada domes 2021.gada 12.novembra ārkārtas sēdē (protokols Nr.
26 9. §) pieņemtā lēmuma, atkāpties no 2019.gada 10.jūlijā noslēgtā līguma
JNP/5-34.3/19/174 “Par juridisko pakalpojumu sniegšanu” ar 2021.gada
30.novembri, izpildi, tai skaitā pievienojot attiecīgus dokumentus, kas
apliecina visu pašvaldībai nepieciešamo lietu pārņemšanu. Norādīts arī, ka
neraugoties uz to, ka pašvaldība ilgstoši iepērk juridiskā nodrošinājuma
pakalpojumus no komersanta, ministrija nav guvusi pārliecību, ka pašvaldībā
ir izveidots līguma izpildes kvalitātes uzraudzības mehānisms.
Izpilddirektores 2021.gada 29.novembra dienesta ziņojums satur informāciju
par ilgstoši neizpildītiem juridiskajam ārpakalpojumam uzdotiem darbiem, darbus
var uzdot jebkurš pašvaldības darbinieks un pastāv bažas par kontroles mehānisma
izpildīto darbu kvalitātes un darbu apjomu uzskaitei esamību.
Likuma “Par pašvaldībām” 3. pantā noteikts, ka vietējā pašvaldība ir vietējā
pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju
un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā
paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2. un 3. pantu publiska persona rīkojas ar saviem finanšu
līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu
līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nodrošina mērķa sasniegšanu ar iespējami
mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. No minētām tiesību normām izriet,
ka vietējā pašvaldība ar domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteiktās funkcijas un uzdevumus ar finanšu līdzekļiem rīkojoties
normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros un nodrošinot mērķa sasniegšanu ar mazāku
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Atbilstoši iepriekš minētajam, VARAM
pieprasīja informāciju, vai 2021.gada 12.novembra ārkārtas sēdes lēmuma (protokols
Nr. 26, 9. §) 2.punktā iekļautais uzdevums (uzdot Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektorei Līgai Lonertei līdz 2021.gada 22.novembrim veikt izpildītāja rīcībā
esošās Jelgavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamās
informācijas auditu) ietver arī izvērtējumu par pašvaldībai nodarītiem zaudējumiem
saistībā ar juridiskā nodrošinājuma pakalpojuma kvalitātes un apmēra kontroli.
Pretējā gadījumā šādu jautājumu sagatavot un iekļaut tuvākajā domes sēdes darba
kārtībā, un informēt ministriju par pieņemto lēmumu.
Datu valsts inspekcija 2021.gada 11.novembra dokumentā Nr.3-4.2/806
pieprasīja informāciju par juridiskā ārpakalpojuma lomu personas datu apstrādē uz
kuru izpilddirektore Līga Lonerte sniedza atbildi, ka juridiskais ārpakalpojums
personas datu apstrādi neveic – izņemot atsevišķus neregulārus gadījumus.
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Izpilddirektores 2021.gada 29.novembra dienesta ziņojumā starp juridiskā
ārpakalpojuma neizpildītajiem uzdevumiem ir atrodami tādi, kas satur personas datus
un ārpakalpojuma sniedzējs veic to apstrādi. Lai izvērtētu personas datu apstrādes
atbilstību normatīvajam regulējumam nepieciešams iegūt pilnīgu informāciju par
ārpakalpojumam nodotajiem uzdevumiem.
Izpilddirektore L.Lonerte 2021.gada 9.decembra ziņojumā deputātiem norādīja, ka
“Par 2021.gada 12.novembra lēmumu “Par līguma JNP/5-34.3/19/174 “Par juridisko
pakalpojumu sniegšanu” izbeigšanu skaidroju: No š.g. 1.decembra ir pārtraukta jebkāda
veida uzdevumu un darbu virzīšana SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs”.”.
Attiecīgs apgalvojums neatspoguļo patieso situāciju, jo Jelgavas novada pašvaldības
informācijas sistēmās privātpersonām, kas nodrošinājuši juridisko ārpakalpojumu - Aldim
Jēgeram un Dzintaram Lagzdiņam ir eksistējošas e-pasta adreses, kaut arī pārveidotā formā.
Tas liecina par to, ka privātpersonas, kuras nav iestādes darbinieki turpina izmantot iestādes
IT resursus un pastāv bažas par izpilddirektores vēlmi izpildīt domes lēmumu pilnā apjomā
vai personisko ieinteresētību šī jautājumā nerisināšanā.
Turklāt deputātu pieeja informācijai ir ierobežota, kā rezultātā nav iespējams izvērtēt
VARAM, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Datu valsts inspekcijas vai citu
iestāžu vēstules ar dažāda veida pieprasījumiem un nav iespējams pārliecināties par
izpilddirektores sniegtās informācijas patiesumu, līdz ar to vēl vairāk radot bažas par viņas
rīcību pašvaldības un sabiedrības labā.
Ņemot vērā iepriekš minēto konstatējama amata pienākumu nekvalitatīva pildīšana,
tajā skaitā, iespējama prettiesiska rīcība ar finanšu līdzekļiem. Turklāt pastiprinātas bažas
par L.Lonertes turpmāko darbību rada izpilddirektoram likumā “Par pašvaldībām” 68.pantā
noteiktā atbildība par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu un 69.pantā
noteikto pienākumu izpilde, jo lēmejvarai – domei, nav pamata pieņemt, ka attiecībā uz šīm
institūcijām L.Lonerte savu darbību veic un vadības privilēģiju realizē vienīgi pašvaldības
un sabiedrības interesēs.
Pie minētajiem apstākļiem un papildus ņemot vērā to, ka L.Lonerte ieņem vadošu
(no pilnvaru viedokļa – ietekmīgu) amatu, nolūkā, lai L.Lonerte nevarētu traucēt pilnīgai un
vispusīgai disciplinārlietas izmeklēšanai (tajā skaitā slēpt pārkāpumu izdarīšanas pēdas), kā
rezultātā varētu zust iespēja noskaidrot svarīgus apstākļus, kas atspoguļotu patiesībai
atbilstošu faktisko situāciju, kas ir pietiekams lietderības pamatojums lemt par L.Lonertes
atstādināšanu no amata pienākumu izpildes uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku, bet ne
ilgāk par trīs mēnešiem saskaņā ar Darba likuma 58.pantu, kas nosaka, ka atstādināšana no
darba ir ar darba devēja noteikts pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un
veikt darbu, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu. Darba devējam ir
tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba
vietā var kaitēt darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm. Nav saskatāms pamats
L.Lonertes viedokļa noskaidrošanai pirms tiek pieņemts norādītais lēmums. Jelgavas novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, atbilstošas
mikroklimata vides nodrošināšana nodarbinātajiem šajā gadījumā ir uzskatāma par
būtiskāku salīdzinājumā ar L.Lonertes tiesībām pildīt amata pienākumus. Turklāt
atstādināšanas rezultātā netiek ierobežotas L.Lonertes subjektīvās tiesības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11. un 27.punktu,
kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punktā noteikto, ka viena no
domes ekskluzīvajām kompetencēm ir apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju
lēmumus, līdz ar to domes priekšsēdētājs nevar atcelt iestāžu lēmumus, tādejādi arī
pašvaldības iestādes nevar atrasties domes priekšsēdētāja pakļautībā, tādējādi attiecībā uz
izpilddirektoru augstākā iestāde ir dome, Darba likuma 58.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 2.pantā ietverto mērķi, tajā skaitā nodrošināt tiesisku, efektīvu, atklātu valsts pārvaldi
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un 10.pantā ietvertos pārvaldes principus, Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, PAR – 11
(Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Emīls Dobrājs, Ēriks Cimermanis, Ģirts Neija, Irina
Dolgova, Jānis Kažotnieks, Jānis Počs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Uldis Ainārs);
PRET – 5 (Ilze Vītola, Juris Lavenieks, Juris Razživins, Lolita Duge, Ziedonis Caune);
ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – 3 (Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Vidmants Rinkuns),
nolemj:
1. Ierosināt disciplinārlietu pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori Līgu
Lonerti par šajā lēmumā minētajiem pārkāpumiem.
2. Atstādināt no amata pienākumu izpildes Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori
Līgu Lonerti līdz disciplinārlietā būs pieņemts lēmums, bet ne ilgāk par trīs
mēnešiem. Atstādināšanas laikā nodarbinātais nav tiesīgs pildīt amata pienākumus
(tajā skaitā ierasties darba vietā). Ja nodarbinātajam, lai sagatavotu paskaidrojumus
disciplinārlietā, ir nepieciešams ierasties darba vietā, apskatīt vai nokopēt
dokumentus, nodarbinātais to ir tiesīgs darīt, ierašanās laiku un mērķi saskaņojot ar
Disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju un noteiktās darbības veicot
Disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa norīkotās personas
uzraudzībā. Nodarbinātajam atstādināšanas laikā ir jābūt sasniedzamam, proti, ir
pienākums atbildēt uz telefona zvaniem (vai citiem saziņas līdzekļiem), kā arī
nekavējoties ierasties darbā, lai sniegtu paskaidrojumus vai nepieciešamo
informāciju, ja tiek izdots šāds rīkojums (arī mutvārdu) no Disciplinārlietas
izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja puses.
Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā Līgai.Lonertei aizliegts veikt darbības,
kas vērstas uz disciplinārpārkāpumu izmeklēšanas kavēšanu, ietekmēšanu; aizliegts
veikt jebkādas darbības, kas varētu jebkādā veidā ietekmēt Jelgavas novada
pašvaldības nodarbinātos, ietekmēt Jelgavas novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību darbu.
3. Jelgavas novada pašvaldības atbildīgajām personām nodrošināt, ka uz
izpilddirektores Līgas Lonertes atstādināšanas laiku no viņas puses netiek izmantoti
pašvaldības resursi (telefons, dators, automašīna, IT sistēmas, e-pasts un citi
materiālie un nemateriālie resursi. Disciplinārlietas izskatīšanas komisijai šo darbību
nodrošināšanai un nodrošināšanas pārbaudei ir tiesības pieaicināt attiecīgo jomu
ekspertus, kas nav saistīti ar Jelgavas novada pašvaldību.
4. Izveidot disciplinārlietas izmeklēšanas komisiju noteiktajā sastāvā. Komisija no sava
vidus ievēl priekšsēdētāju. Lai nodrošinātu disciplinārlietas izmeklēšanas
caurspīdīgumu un mazinātu politisko ietekmi lēmuma pieņemšanā, noteikt, ka no
katra politiskās partijas saraksta komisijas sastāvā iekļauj ne vairāk par vienu
deputātu:
4.1.
deputāte Dina Tauriņa;
4.2.
deputāts Jānis Kažotnieks;
4.3.
deputāts Uldis Ainārs;
4.4.
deputāts Oskars Cīrulis;
4.5.
deputāte Lolita Duge;
4.6.
deputāte Irina Dolgova;
4.7.
deputāts Emīls Dobrājs.
5. Līgai Lonertei Disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas noteiktajos termiņos sniegt
paskaidrojumus un visu nepieciešamo informāciju. Komisija ir tiesīga pieprasīt un
saņemt no Līgas.Lonertes un citām personām informāciju, paskaidrojumus, kas
nepieciešami disciplinārlietas izmeklēšanai, kā arī veikt jebkuras citas nepieciešamās
darbības, t.sk. pieaicinot ekspertus.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektorei Līgai Lonertei. Par paziņošanas pienākuma izpildi vienas dienas
laikā noteikt atbildīgo Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Administratīvā departamenta vadītāju.
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7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētājs.

Sēde slēgta 2021.gada 23.decembra plkst.16:27
*Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.

Sēdes vadītājs,
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
2021.gada __.decembrī

Protokoliste

Ziedonis Caune

Inta Skvirecka
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