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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.14. 
2012.gada 6.decembrī 
Sēde sasaukta plkst. 8.00 
Sēde atklāta: plkst. 8.10 
Sēdē piedalās 13 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Benita Ose, Irina Jānberga, 
Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una Sila,  Regīna Rūmniece, Asja Felta, 
Tija Liepa, Aldons Zumbergs, Ēriks Bērzkalns 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Aigars Šturms, Zinta Eizenberga, Uldis 
Katlaps, Alnis Auziņš, Diāna Siliņa, Ruta Emerberga; Iedzīvotāji Alfa Auziņa, Ansis 
Roderts, Dzintra Jānberga, Irma Lepere, Aija Riepa; SIA „Talsu Vēstis” pārstāvji. 
 
Ārkārtas domes sēde sasaukta saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 65.pantu 
 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājas vietniece Linda Pavlovska  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Darba kārtībā: 

1. Par Guntas Abajas atcelšanu no novada domes priekšsēdētājas amata 
 

1.§ 
Par Guntas Abajas atcelšanu  

no novada domes priekšsēdētājas amata 
 

Pamats 

1. Piecu novada domes deputātu parakstīts pieprasījums (reģ.Nr.DD-3-26.2./12/615-P no 

04.12.2012.) 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 40.panta otrā daļa, 

65.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa 

 

Mērķis 

Guntas Abajas atcelšana no domes priekšsēdētājas amata 

 

Izvērtējums 

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, nespējot nodrošināt labu pārvaldību domes un 

pašvaldības darbā, ir radījusi situāciju, kas apdraud pašvaldības uzdevumu izpildi. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

Atcelt Guntu Abaju (personas kods: 290260-10610) no Dundagas novada domes 

priekšsēdētāja amata 
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Sēdes vadītāja aicina deputātus izteikt savus argumentus un vērtējumu domes priekšsēdētājas 
darbam. 

Izsakās: 
B.Ose- Aicina parādīt attieksmi balsojumā, jo pēdējās domes sēdēs priekšsēdētāja nav 
varējusi nodrošināt balsojumu vairāku jautājumu pieņemšanā. 
A.Felta- Kādi ir pārmetumi? Līdz šim nav bijušas konstruktīvas iebildes par 
priekšsēdētājas darbu. Kas ir pamudinājis uz šādu radikālu soli? 
T.Liepa- Izskatās vairāk pēc politiskām intrigām, un vienmēr būs deputāti, kuri nebūs 
apmierināti ar vadītāja darbu. Ir daudz izpilddirektora paviršību un neizdarību, bet 
Gunta ir par maigu  kā vadītāja. Nav bijusi pietiekami prasīga pret attīstības programmas 
izstrādātājiem, līdz ar ko šajā procesā radās problēmas. 
A.Zadiņš- Ja esam konsekventi, tad kurš būs tas labākais variants? Kādi ir nākošie soļi? 
Kas stādīs budžetu? Kurš būs labāks vadītājs un kāds ir tālākais scenārijs? 
I.Jānberga- Šis solis ir sperts aiz muguras, jo priekšsēdētāja atrodas atvaļinājumā. 
Priekšsēdētāja ir paļāvusies uz speciālistu kompetenci un ieteikumiem. Nekļūdās, ja 
nedara. Tas ir teātris. Iesāktais ir jāturpina. 
U.Sila- Ne vienmēr labs speciālists var būt labs vadītājs. Ir jābūt sadarbībai ar komandu. 
Ja nav savstarpējas uzticības, tad strādāt nevar. 
G.Abaja- Vai pašvaldības juriskonsults varēja būt kā lēmuma projekta sagatavotājs, ja vēl 
nesen bija atteicies gatavot rīkojuma projektu vērstu pret izpilddirektoru? Ir 
izveidojusies konfliktsituācija ar pašvaldības izpilddirektoru, jo viņa darbs ir 
neapmierinošs, par ko ir pieprasīti vairāki rakstveida paskaidrojumi. Ir noslēgts līgums 
ar citu juristu, kas varētu juridiski izvērtēt izpilddirektora atbilstību amatam. 
Izpildstruktūru darbs, par ko tiek visvairāk pārmests, ir jāvada izpilddirektoram. Ilgstoši 
centos nogludināt viņa neizdarības, bet, kad sāku saukt pie atbildības,- esmu vainīga. 
 
Juriskonsults skaidro, ka lēmuma projekts sagatavots nevērtējot domes priekšsēdētājas 
darbu, bet tikai no juridiskās tehnikas viedokļa. 
 
L.Pavlovska- Priekšsēdētājas kļūda, ka neprasīja atbildību no speciālistiem, kuriem bija 
jāpilda uzdotie uzdevumi, bet pati uzņēmās viņu darbus. 
R.Rūmniece- Par maz ir runāt, ir  vajadzīgi darbi. Ir vilcināšanās, noklusēšana – tas rada 
neuzticību. Rodas iespaids, ka mēs, kā deputāti, arī neesam spējīgi strādāt. Daudzi 
jautājumi nav pildīti arī no speciālistu puses. Priekšsēdētāja nespēj pieņemt lēmumus 
attiecībā uz izpilddirektoru un saviem padotajiem. Izrāda katrā jautājumā nedrošību. 
Ē.Bērzkalns- Mums katram ir savs viedoklis. Mani neapmierina, kā tika dalīti papildus 
ienākušie līdzekļi domes sēdē – nebija konstruktīvas pieejas. Uzskata, ka ir vāja 
organizētspēja un neredz situācijas uzlabošanās iespēju. 
S.Šnikvalde- Esam izvērtējuši plusus un mīnusus. Neveiksmīga likās attīstības 
programmas izstrāde. Bija jāuzņemas vismaz politiska atbildība, ņemot vērā arī to, ka 
Gunta ilgus gadus bija attīstības nodaļas vadītāja. Ilgu laiku nekas nenotika. Neveiksmīgs 
bija mēģinājums nākamajā gadā atļaut rīkot Dundagā 3x3 nometni. Netika uzklausīti 
iestāžu vadītāju iebildumi par plānotajiem remontdarbiem. Šajā vasarā neesam gatavi 
šim pasākumam, bet atbildi sniedzām tikai nesen, lai organizatori meklē alternatīvu 
variantu. Vadītāja neredz novada kopskatu, nevajadzīgi iedziļinās sīkumos. Uzskata, ka 
Guntai pašai ir grūti vadīt. 
G.Abaja- Neesmu autoritatīvais vadītājs, bet demokrātiskais. Centos ievērot vienlīdzības 
un taisnīguma principus, ieviešos lietvedības un grāmatvedības programmas. 
Pārmetumi ir par izpilddirektora neizdarīto. Manas prioritātes bija papildus finanšu 
līdzekļu piesaiste novadam, kas veiksmīgi arī tika darīts. Attiecībā uz izpilddirektoru, tā 
ir mana kļūda, esmu viņā vīlusies, bet viņu kā darbinieku aizsargā Darba likums. 
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A.Zumbergs- Sākotnēji pašvaldības vadīšanu uzņēmās vēlēšanās uzvarējusī apvienība. 
Pateicoties manām kļūdām (pašpārliecinātībai) notika politiskās vadības maiņa, kas 
noveda pie tā, ka pašvaldību vadīja 30% vēlētāju atbalstīta vadība. Šobrīd redzam, ka tā 
balsojumu nodrošināt nevar. Pašvaldība ir jāvada vēlētāju vairākuma deleģētām 
apvienībām. Ir jābūt vadītāja darbu virzībai. 
 
Sēdes vadītāja, pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 47 
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 89.punktu, aicina izveidot balsu skaitīšanas 
komisiju no deputātu vidus  3 locekļu sastāvā. 
 
Tiek izvirzīti: Tija Liepa, Aigars Zadiņš, Smaida Šnikvalde. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, U.Sila, G.Pirvits,  Ē.Bērzkalns, 
R. Rūmniece,  L.Pavlovska,  A.Felta,  I.Jānberga, B.Ose), pret -nav, atturas – nav; 
balsojumā nepiedalās T. Liepa, S. Šnikvalde, A.Zadiņš, G. Abaja 
NOLEMJ: 
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Tija Liepa, Aigars Zadiņš, Smaida 
Šnikvalde. 
 
Tiek izsludināts pārtraukums 5 minūtes, lai balsu skaitīšanas komisija ievēlētu no sava 
vidus komisijas priekšsēdētāju un  sagatavotos darbam. 
 
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Tija Liepa informē par balsošanas zīmju 
saturu un balsošanas kārtību. 
Notiek aizklāta balsošana. 
 
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Tija Liepa nolasa balsu skaitīšanas komisijas 
protokolu „Par balsošanas rezultātiem” (protokols un balsošanas zīmes tiek pievienotas 
protokolam). 
 
Saskaņā ar ierakstu  balsu skaitīšanas protokolā: 
Balsošanai izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot kasti, atrastas 12 zīmes, par derīgām 
atzītas 12 zīmes.  
Par domes priekšsēdētājas Guntas Abajas atcelšanu no Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājas amata nodotas 8 balsis, pret – 4 balsis. 
 
Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 65.panta trešo daļu,  
tiek pieņemts lēmums Nr. 337. „Par Guntas Abajas atcelšanu no novada domes 
priekšsēdētājas amata”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
Sēde slēgta 8.50. 
 
Protokols parakstīts 07.12.2012.  
 
Sēdes vadītāja       L.Pavlovska 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 337. 

06.12.2012. 
 

1.§ 
Par Guntas Abajas atcelšanu  

no novada domes priekšsēdētājas amata 
 
Pamats 

1. Piecu novada domes deputātu parakstīts pieprasījums (reģ.Nr.DD-3-26.2./12/615-P no 

04.12.2012.) 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 40.panta otrā daļa, 

65.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atcelt Guntu Abaju (personas kods: 290260-10610) no Dundagas novada domes 

priekšsēdētāja amata 

 

 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas 

novada domes deputātei Guntai Abajai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājas vietniece      L.Pavlovska 
 

 


