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2010.gada 24.augustā        Nr.4 

(ar turpinājumu 2010.gada 27.augustā) 
 

Sēde sākas plkst. 9.00 
 

Sēdi vada:   J.Liepiņš, Rīgas pilsētas pašvaldības ētikas komisijas 

priekšsēdētājs, 

Sēdē piedalās:  Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisijas locekļi: 

   Gunta Muižniece, 

   Laila Ivāna, 

   Inita Stūrniece,  

Ervins Labanovskis. 

Sēdi protokolē:  Ilze Bormeistere – Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisijas 

sekretāre. 
 

Sēdes darba kārtība 
 

1. Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētājas 11.08.2010. vēstules Nr.VĪ-10-320-dv 

„Par dokumentu nosūtīšanu” (konflikts starp valdes locekļiem un darbiniekiem 

02.07.2010. sēdes laikā) un tai pievienoto dokumentu izvērtēšana. 
 

1.§ 
 

Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētājas 11.08.2010. vēstules Nr.VĪ-10-320-dv 

„Par dokumentu nosūtīšanu” (konflikts starp valdes locekļiem un darbiniekiem 

02.07.2010. sēdes laikā) un tai pievienoto dokumentu izvērtēšana. 

 

*** 

Komisijas locekļi savstarpējā sarunā vienojas, ka XX viedoklis ir būtisks lietas 

izskatīšanas gaitā un var ietekmēt Ētikas komisijas lēmumu, tādēļ sēde tiek pārtraukta un 

turpināsies 2010.gada 27.augustā plkst.13.oo.  

 

Sēde pārtraukta: 10.00. 

 

2010.gada 27.augustā 

Plkst. 13.oo turpinās 2010.gada 24.augustā pārtrauktā Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas 

komisijas sēde. 

 

Sēdes turpinājumā piedalās: 

J.Liepiņš, 

G.Muižniece, 

I.Stūrniece, 
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L.Ivāna. 

Pieaicināta Rīgas pilsētas Īres valdes locekle XX. 

 

*** 

Komisija nolēma: 

 

1. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma 

21.3.apakšpunktu, ierosināt Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētājai XX, izteikt 

XX mutisku brīdinājumu par neētisku attieksmi pret Rīgas pilsētas Īres valdes 

locekļiem un darbiniekiem  Norādot, ka XX ir pārkāpusi ar Rīgas domes 2008.gada 

8.jūlija lēmumu Nr.3913 apstiprinātajā Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksā 

noteiktos pašvaldības darbinieka uzvedības pamatprincipus. Pirmkārt, 11.punktā 

noteikto, ka darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda un cieņas aizskaršanu. Otrkārt, 

13.punktā noteikto, ka darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, ņem 

vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē. Treškārt, 15.punktā noteikto, ka 

saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām darbinieks izturas ar cieņu, ir 

pieklājīgs un iecietīgs. 

 

2. Ieteikt Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētājai, izstrādāt Īres valdes sēžu norisi 

un citas procedūras reglamentējošus dokumentus, kas atvieglotu Īres valdes 

locekļu un darbinieku savstarpējo sadarbību.  

 

Paraksti: 

 

Ētikas komisijas priekšsēdētājs  paraksts   J.Liepiņš 

Ētikas komisijas locekļi:   paraksts   L.Ivāna 

      paraksts   G.Muižniece 

      paraksts   I.Stūrniece 

      parraksts   E.Labanovskis 

Ētikas komisijas sekretāre   paraksts   I.Bormeistere 
 

 

 


