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Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisija saņēmusi Bauskas novada domes deputātu
Aleksandra Novicka un Aivijas Kursītes iesniegumu “Par lietišķās etiķetes neievērošanu”
(28.07.2016. Nr.1-10/1524), domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka (09.08.2016.Nr. 2-21/2216)
un domes deputāta Mārtiņa Ruža ( 08.08.2016. Nr.1-10/1598) paskaidrojumus.

Izvērtējot A. Novicka un A. Kursītes iesniegumu, R.Ābelnieka un M.Ružas paskaidrojumus,
Ētikas komisija NOLEMJ:
1) deputātam M.Ružam izteikt brīdinājumu par to, ka, organizējot Ministru prezidenta
M.Kučinska vizīti, ir pārkāpts Ētikas kodeksa V. nodaļas 21.8. punkts “deputāts
ievēro un sekmē labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldībā, nepieļauj
pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu deputātu pārstāvošo politisko spēku
interesēs”.
2) domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam izteikt brīdinājumu par to, ka, piedaloties
Ministru prezidenta M.Kučinska vizītes laikā organizētajos pasākumos, ir pārkāpts
Ētikas kodeksa V. nodaļas 21.8. punkts “deputāts ievēro un sekmē labas pārvaldības
principu ievērošanu pašvaldībā, nepieļauj pašvaldības administratīvo resursu
izmantošanu deputātu pārstāvošo politisko spēku interesēs”.
3) aicināt domes priekšsēdētāju R.Ābelnieku domes sēdes slēgtajā daļā izanalizēt atklāti
kopā ar pārējiem deputātiem šo vizītes organizēšanu, norisi un rezultātus. Rosināt
izstrādāt noteikumus, kā pašvaldībā būtu organizējamas valsts augstāko amatpersonu
un ministru vizītes.
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Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisija saņēmusi Bauskas novada domes deputātu
Aleksandra Novicka un Aivijas Kursītes iesniegumu “Par amatpersonas bezatbildīgiem
izteikumiem”
(28.07.2016.
Nr.1-10/1523),
I.Ruhockas
(10.08.2016.Nr.2-21/1610)
paskaidrojumu.
Izvērtējot A. Novicka un A. Kursītes iesniegumu, I.Ruhockas paskaidrojumus, Ētikas komisija
NOLEMJ:
I.Ruhocka ir pārkāpusi Ētikas kodeksa III. sadaļas 11.punktu „darbinieks kopj savu runas un
valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā
aicinājumu uz pretlikumīgu rīcību”, un ir ievērojusi III. sadaļas 14.punktu “darbinieks atzīst
neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un labo savas kļūdas”, par ko liecina 10.08.2016.
paskaidrojums.
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