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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.3.

2013.gada 31.janvārī
Sēde sasaukta plkst. 13.30
Sēde atklāta: plkst. 13.35
Sēdē piedalās 9 deputāti: Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Linda
Pavlovska, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Asja Felta
Nepiedalās: - Tija Liepa- darba dēļ, Gunta Abaja- atrodas Rīgā, Aldons Zumbergsiemesls nav paziņots, Ēriks Bērzkalns-iemesls nav paziņots
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Aigars Šturms, Diāna Siliņa,
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas
1.§
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Pamats
1. Dundagas novada Domes deputātu G.Pirvita, B.Oses, U.Silas, I.Jānbergas un
A.Feltas pieprasījums (reģ.Nr.3-26.2/13/P-56 no 31.01.2013.)
2. Likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešā un ceturtā daļa, 21.panta pirmās daļas
10.punkts, 40.panta otrā daļa, 65.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa
Mērķis
Domes priekšsēdētāja ievēlēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 91.panta pirmās daļas 3.punktu domei jāievēl
domes priekšsēdētāju divu mēnešu laikā pēc līdzšinējā domes priekšsēdētāja atbrīvošanas no
amata.
Sēdes vadītāja lūdz deputātus izteikties un izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja
amatam.
B.Ose- Visi deputāti esam saņēmuši pārsūtīto VARA ministrijas vēstuli par situāciju
domē- nav ievēlēts priekšsēdētājs, kas noteiktā termiņā ir jāizdara. Uzskata, ka pēdējo 2
mēšu laikā, kas domes darbu ir vadījusi domes priekšsēdētājas vietniece Linda

Pavlovska, tas ir bijis ļoti labs- ir gan pieņemts budžets, gan izpilddirektora veiksmīga
kandidatūras atrašana. Iesaka virzīt Lindu Pavlovsku par domes priekšsēdētāju.
G.Pirvits- Ir pārrunāts, ka lielākajai vēlētāju apvienībai ir bijis jāatrod šis kandidāts.
Darbs ir darīts – budžets ir pieņemts un kaut kādam loģiskam secinājumam vajadzētu
būt.
A.Zadiņš- Kad notika iepriekšējās domes priekšsēdētājas atbrīvošana no amata, tad jau
bija skaidrs, kas vadīs tālāk. Bija zināms, ka divus mēnešus veiks pienākumu izpildi, bet
kā būs tālāk ar mākslas un mūzikas skolas direktores pienākumu apvienošanu. Vai tas ir
savienojams, vai atteiksies no direktores amata?
Juriskonsulta A.Šturma skaidrojums- likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā 7. panta piektās daļas 4.punkts nosaka, ka novadu domju
priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai
pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Šajā gadījumā balsojot par minētās kandidatūras ievēlēšanu domes priekšsēdētāja amatā, jūs
pēc būtības balsojat arī par iespēju šos amatus savienot. Tīri formāli amatu savienošanai būtu
nepieciešams atsevišķs domes lēmums.
Par domes priekšsēdētāja vietnieka un iestādes vadītāja amatu savienošanu - šajos divos
aizvadītajos mēnešos bija iespējams saskaņā ar jūsu pieņemto domes lēmumu. Faktiskā
situācija turpināsies kā iepriekšējos divos mēnešos. Līdz šim tāda prakse nav bijusi, bet tas ir
jūsu lēmums. Pieņemot lēmumu, ir jāatceras, ka Linda ir arī iestādes vadītāja.
B.Ose- pēc Lindas ievēlēšanas par vietnieci, mums visiem deputātiem bija sarakste ar KNAB
par to, vai mēs esam zinājuši to, ka ievēlētā vietniece ir arī pašvaldības iestādes vadītāja.
KNAB sniedza atbildi, ka tas ir iespējams. Šobrīd situācija ir identiska, tikai nav vairs
vietnieks, bet priekšsēdētājs. Vai šajos divos mēnešos ieņemot abus amatus, kādā no iestādēm
kaut kas nav izdarīts?
A.Zadiņš nenoliedz to, ka darbi ir izdarīti, taču iebildumi ir saistīti ar to, ka iepriekšējai
domes priekšsēdētājai tika noliegta šāda iespēja. Tad šoreiz paturam prātā, ka pārkāpjam šo
ierobežojumu?
L.Pavlovska informē, ka ar pašvaldības izpilddirektores rīkojumi visu finanšu dokumentu
parakstīšanas tiesības ir nodotas Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores vietniecei
Lindai Celmai. Visi darbi, atskaites tiek paveikti laikā.
S.Šnikvalde- No jurista skaidrojuma var secināt, ka dome pēc priekšsēdētājas
ievēlēšanas vēl var lemt atsevišķi, vai atstāt Lindu kā iestādes vadītāju, vai nē.
A.Šturms- Dome var lemt, vai šie amati ir savienojami, ja dome lemj, ka nav, tad viena no
iespējām ir izvēlēties kurā no amatiem vēlas palikt.
A.Zadiņš- cik amatus var savienot? Kādus amatus var savienot domes priekšsēdētājs?
A.Šturms- var savienot divus amatus valsts un pašvaldības iestādēs, bet to skaitā
neietilpst pedagogi, ko nosaka arī likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā 6. panta otrā daļa - Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi,
valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1,
sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas
ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem
citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās. Par
šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla
sportista un radošais darbs.
G.Pirvits- ir jāņem vērā, ka līdz vēlēšanām ir atlikuši daži mēneši, un šobrīd neviena cita
kandidatūra netiek izvirzīta.
A.Felta- atbalstīs šo ierosinājumu kandidāte ir pierādījusi sevi veiksmīgi sastādot
budžetu un atrodot izpilddirektoru, kas spēj veiksmīgi sadarboties. Ir jāļauj strādāt

cilvēkam, kas to var un grib darīt. No klātesošajiem nevienu citu neredzu, kas to gribētu
un varētu. Nesaskata nekādu pārkāpumu, vēl jo vairāk, ja likums to ļauj.
A.Zadiņš izvirza savu kandidatūru.
Sēdes vadītāj informē, ka Dundagas novada Domes priekšsēdētāja amatam ir izvirzītas
divas kandidatūras:
Linda Pavlovska
Aigars Zadiņš
Sēdes vadītājs, pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 89.punktu, aicina izveidot balsu skaitīšanas
komisiju no deputātu viedus 3 locekļu sastāvā.
Tiek izvirzīti: Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Una Sila
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (U.Sila, G.Pirvits, S. Šnikvalde, R. Rūmniece,
L.Pavlovska, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, B.Ose), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Una Sila
Komisijas locekļi no sava vidus izvēl komisijas priekšsēdētāju – Asju Feltu.
Sēdes vadītājs izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai varētu sagatavoties balsošanas
procedūrai.
Tiek sagatavotas 9 (deviņas) vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai, kurās tiek ierakstīts domes
priekšsēdētāja kandidātu vārdi un uzvārdi – Linda Pavlovska un Aigars Zadiņš.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja A.Felta informē par balsošanas kārtību.
Tiek veikta aizklāta balsošana.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka visi klātesošie deputāti ir nobalsojoši, tiek izsludināts
pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.1
(pielikumā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus
aizklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret-1 , atturas – nav, (viena vēlēšanu zīme atzīta par
nederīgu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 23. „Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām”ar 31.01.2013. ievēlēt deputāti LINDU PAVLOVSKU par Dundagas novada Domes
priekšsēdētāju.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta 14.10.
Protokols parakstīts 01.02.2013.
Sēdes vadītāja

L.Pavlovska

Protokolēja

S.Kokoreviča
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1.§
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešā un ceturtā daļa, 21.panta pirmās daļas 10.punkts,
40.panta otrā daļa, 65.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa
Dundagas novada Dome nolemj:

NOLEMJ:
Ar 31.01.2013. ievēlēt
priekšsēdētāju.

deputāti LINDU PAVLOVSKU

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

par Dundagas novada Domes

L.Pavlovska

