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2013.gada 26.jūlijā                                                            Protokols Nr.16  
 
Sēde sasaukta pulksten 9:00 
 
 
Ārkārtas sēdes darba kārtība: 
 

1. Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka – atbildīgā par Valkas pilsētu iecelšanu. 
2. Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. 

 
 

 
1.§ 

Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka – atbildīgā par Valkas pilsētu iecelšanu 
___________________________________________________________________________________ 

 (V.A.Krauklis) 
 

 2013.gada 25.jūlijā Valkas novada dome pieĦēma saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas 
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”. 
Minētie saistošie noteikumi cita starpā groza 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada 
pašvaldības nolikums” 21.punktu, nosakot, ka Izpilddirektoram ir viens vietnieks - atbildīgais par Valkas 
pilsētu. Izpilddirektora vietnieku ieceĜ amatā Valkas novada dome. Izpilddirektora vietnieks strādā uz darba 
līguma pamata, kuru paraksta priekšsēdētājs.” 

2013.gada 25.jūlijā starp Valkas novada domes izpilddirektoru Gunti Bašėi un Valkas novada domi, 
priekšsēdētāja Venta Armanda KraukĜa personā tika parakstīta vienošanās par grozījumiem 2009.gada 6.jūlijā 
noslēgtā darba līguma Nr.1 nosacījumos, kas paredz, ka Darbinieks apĦemas veikt Valkas novada 
izpilddirektora vietnieka – atbildīgā par Valkas pilsētu, darba pienākumus. 
ĥemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 11.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, vienošanās par grozījumiem 2009.gada 6.jūlijā noslēgtā darba 
līguma Nr.1 nosacījumos paredz, ka šie darba līguma grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.augustā, ja līdz 
minētajam termiĦam šo vienošanos ir apstiprinājusi Valkas novada dome domes sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 11.punktu un 2009.gada 30.jūlija Valkas novada 
domes saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 21.punktu , atklāti vārdiski balsojot: 
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula, A.Gailis, 
S.Pilskalne, V.Šaicāns, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt 2013.gada 25.jūlijā starp Valkas novada domes izpilddirektoru Gunti Bašėi un Valkas 
novada domi parakstīto vienošanos par grozījumiem 2009.gada 6.jūlijā noslēgtā darba līguma Nr.1 
nosacījumos (pielikumā). 

2. Iecelt Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka – atbildīgā par Valkas pilsētu amatā 
līdzšinējo Valkas novada domes izpilddirektoru Gunti Bašėi ar 2013.gada 1.augustu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 

2.§ 
Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu 

______________________________________________________ 
 (V.A.Krauklis) 



 
2013.gada 25.jūlijā starp Kārėu pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Cekulu un Valkas novada domi, 

priekšsēdētāja Venta Armanda KraukĜa personā, tika parakstīta vienošanās Par grozījumiem 2009.gada 
6.jūlijā noslēgtā darba līguma Nr.2 nosacījumos, kas paredz, ka Darbinieks apĦemas veikt Valkas novada 
izpilddirektora darba pienākumus. 
ĥemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 11.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, vienošanās par grozījumiem 2009.gada 6.jūlijā noslēgtā darba 
līguma Nr.2 nosacījumos paredz, ka šie darba līguma grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.augustā, ja līdz 
minētajam termiĦam šo vienošanos ir apstiprinājusi Valkas novada dome domes sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 11.punktu un 68.panta 1.daĜu, atklāti vārdiski 
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, M.Stabulniece, E.Lībietis, V.BērziĦa, A.Sula,  
S.Pilskalne, V.Šaicāns, V.ZariĦš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – nav,  
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt 2013.gada 25.jūlijā starp Kārėu pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Cekulu un Valkas 
novada domi parakstīto vienošanos par grozījumiem 2009.gada 6.jūlijā noslēgtā darba līguma Nr.2 
nosacījumos (pielikumā). 

2. Iecelt Valkas novada pašvaldības izpilddirektora amatā līdzšinējo Kārėu pagasta pārvaldes vadītāju 
Aivaru Cekulu ar 2013.gada 1.augustu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi. 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                           V.A.Krauklis  
 
 
 

 


