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Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores
Guntas Smalkās atbrīvošanu no amata
2018.gada oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības iekšējais auditors
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja uzdevumā veica tematiskās pārbaudes
par iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanu, par ko sagatavoti ziņojumi:
1. 2018.gada 10.oktobrī – ziņojums par veikto pārbaudi personāla rīkojumu
atbilstībai normatīvo aktu prasībām;
2. 2018.gada 12.oktobrī ziņojums par pārbaudi iekšējās kontroles sistēmas
nodrošināšanā (autoceļi);
3. 2018.gada 23.oktobrī ziņojums par pārbaudi iekšējās kontroles sistēmas
nodrošināšanā (Avotu iela, Uzvaras iela).
Veiktajās pārbaudēs konstatēts sekojošais:
1. izdodot rīkojumus par papildus darbu uzdošanu un piemaksu noteikšanu nav
pietiekami izvērtēts darbinieku papildus veicamā darba apjoms, atbildība un
tam atbilstošs piemaksas apmērs, kā arī aizvietošana noteikta par darbinieka,
kas nav atradies prombūtnē, pienākumu izpildi;
2. publiskā iepirkuma procedūras rezultātā 2018.gada 7.augustā noslēgtais līgums
Nr.LNP10.1-6/18/155 par ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem
Lielvārdes novadā atšķiras no iepirkuma dokumentācijai pievienotā līguma
projekta, kā arī izpilddirektore pašvaldības vārdā ar līgumu uzņēmusies
līgumsaistības trīs gadu periodā bez Lielvārdes novada domes saskaņojuma,
radot riskus pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanas atbilstībai pašvaldības
finanšu iespējām. Noslēgtajā līgumā saskatāmi ielu un autoceļu
atjaunošanas/rekonstrukcijas pakalpojumiem paredzami darbu uzdevumi, kas
nav ikdienas uzturēšanas darbi, un kas rada risku darbu veikšanai, neievērojot
iepirkuma procedūras;
3. 2018.gada maijā, veicot Avotu un Uzvaras ielas, Lielvārdē, remonta darbus
2016.gada 25.jūlijā noslēgtā līguma par ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiem Lielvārdes pilsētas un pagasta teritorijā ietvaros, darbu izmaksu
aprēķini nebija noteikti līgumā, tas ir, līgumā nebija noteikts darba veids –
vienlaidus bedrīšu remonts - un tā izcenojums.

Uz Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pieprasījumu sniegt
paskaidrojumu par konstatētajiem faktiem (skat. iepriekš 1. un 2.punktu),
pašvaldības izpilddirektore G.Smalkā sniedza skaidrojumu par veiktajām
darbībām, norādot, ka viņas rīcība bijusi atbilstoša normatīvajam regulējumam.
Vienlaikus, ārpus iekšējā auditora veiktajām tematiskajām pārbaudēm,
konstatēts, ka, izpildot Lielvārdes novada pašvaldības noslēgto līgumu ar
SIA “CBB” par Līču ielas, Lielvārdē, izbūvi, pirms atzīmes par būvdarbu
pabeigšanu izdarīšanas paskaidrojuma rakstā ir parakstīts darbu nodošanas pieņemšanas akts, nav ieturēti nokavējuma procenti par līguma termiņa kavējumu,
saskaņots un virzīts samaksai uzņēmēja izrakstītais rēķins. Būvdarbu pabeigšana
nav dokumentāli apliecināta, jo šobrīd vēl nav izdarīta atzīme par būvdarbu
pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, bet samaksa par tiem ir izdarīta pilnā apmērā
(ieturot 5% kā atlikto maksājumu garantijas darbiem).
Ar pašvaldības izpilddirektoru noslēgtā darba līguma izpildē svarīga un
būtiska darba devēja uzticība, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības un domes
lēmumi. Konstatētie fakti ir pamats neuzticēties darbiniekam.
2018.gada 23.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldībā ir saņemts
izpilddirektores Guntas Smalkās iesniegums (reģ.Nr.LNP4-13/18/2708) ar
lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata ar 2018.gada 22.novembri (pēdējā
darba diena), saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – darbinieka un darba devēja
vienošanās.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektores Guntas Smalkās iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 114.pantu,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Guntu Smalko, personas kods [..], no pašvaldības izpilddirektora
amata 2018.gada 22.novembrī (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba
likuma 114.pantu – darbinieka un darba devēja vienošanās.
2. Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam noslēgt ar pašvaldības
izpilddirektoru vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši
darba likumdošanas prasībām (Vienošanās – pielikumā).
3. Guntai Smalkajai līdz 2018.gada 22.novembrim ar nodošanas-pieņemšanas
aktu nodot viņas atbildībā esošos Lielvārdes novada pašvaldības dokumentus,
darba materiālus un materiālās vērtības Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniekam.
4. Kontroli par domes lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētāja
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