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Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Par atļauju apvienot amatus

1.§
Par atļauju apvienot amatus
A.Zumbergs, L.Pavlovska, G.Pirvits, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Felta, T.Liepa, I.Jānberga,
B.Ose
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 10.punkts; likuma "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 7.panta piektās daļas
4.punkts, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts
2. L.Pavlovskas 29.04.2013.iesniegums
Mērķis
Izlemt jautājumu par vairāku valsts amatpersonas amatu savienošanu
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 29.aprīlī saņemts domes priekšsēdētājas
Lindas Pavlovskas (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Dundagas
novada domes priekšsēdētāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas
Mākslas un mūzikas skola" direktores amatu līdz 2013.gada 13.maijam.
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2. No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzējas ieskatā minēto amatu savienošana
atļaujama, tas ir, amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata
pienākumu pildīšanai. Iesniedzēja papildus paskaidro, ka Dundagas novada dome 2012.gada
26.aprīlī, pieņemot lēmumu Nr.126, sniegusi viņai atļauju savienot Dundagas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas
un mūzikas skola" direktora amatu. Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumi domes
priekšsēdētāja prombūtnē bija tādi paši kā domes priekšsēdētājam.
3. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta
piektās daļas 1.punkts nosaka, ka institūcijai, saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā
minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt:
1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām;
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta
5.punkts nosaka, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs
valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Esošajā situācijā konstatējams, ka interešu konflikts neradīsies, jo nepastāvēs
iepriekš minētajā tiesību normā uzskaitītās situācijas. Turklāt iesniedzēja šobrīd Dundagas
pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktores pienākumus nepilda, jo
atrodas atvaļinājumā. Iesniedzēja apņemas arī turpmāk amatu savienošanas laikā minētās
iestādes direktores pienākumus neveikt. Papildus iesniedzēja apņemas netraucēt pašvaldības
izpilddirektoram realizēt padotību pār Dundagas novada pašvaldības iestādi "Dundagas
Mākslas un mūzikas skola". Savukārt, gadījumā, ja domes priekšsēdētājam būtu jārealizē
tiesības vai pienākumi attiecībā pret minēto iestādi, tad šo tiesību un pienākumu realizāciju
domes priekšsēdētājs nodotu realizēt domes priekšsēdētāja vietniekam.
5. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 22.panta
pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonas darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai
nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem. Dundagas novada dome 2010.gada
24.marta sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt ētikas kodeksu "Dundagas novada pašvaldības
Ētikas kodekss".
Esošajā situācijā konstatējams, ka minēto amatu savienošana atbildīs minētajam
ētikas kodeksam un citām ētikas normām.
6. Noskaidrojot atbildi uz jautājumu, vai amatu savienošana nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, konstatējams, ka amatu savienošana nekaitēs
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, jo domes priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanas laikā iestādes direktora pienākumus pilda un pildīs iestādes direktora vietnieks tādējādi domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai cita amata ieņemšana nekaitēs.
7. Dundagas novada pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija" juriskonsults
hierarhiski ir zemāka valsts pārvaldes amatpersona, salīdzinot ar domes priekšsēdētāju. Tāpēc
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juriskonsulta darbības objektivitāte un neitralitāte, vērtējot ar augstāku valsts pārvaldes
amatpersonu personiski saistītu jautājumu, var tikt apšaubīta. Šī iemesla dēļ ieteicams
lēmumu nosūtīt pārbaudes veikšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Arī
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs mutiski ieteicis lēmuma projektu vai lēmumu
nosūtīt izvērtēšanai birojam.
8. Ņemot vērā iepriekš minēto, (kā arī to, ka faktiskie apstākļi būtībā atbilst tiem
apstākļiem, kādi pastāvēja Dundagas novada domei 2012.gada 26.aprīlī atļaujot iesniedzējai
savienot Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola"
direktores amatu ar Dundagas novada domes priekšsēdētāja amatu), nav konstatēti fakti, kas
neļautu iesniedzējai savienot Dundagas novada domes priekšsēdētāja un Dundagas novada
pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktores amatu.
Vērā tiek ņemts arī tas, ka nepieciešams nodrošināt pašvaldības darba
nepārtrauktību, piemēram, parakstu reģistrēšana Valsts kasē, bankās u.tml.
A.Zumbergs aicina juriskonsultu informēt par papildus apstākļiem, kas radušies, lai šo
jautājumu izskatītu atkārtoti.
A.Šturms informē, ka apstākļi ir mainījušies un šobrīd ir skaidrs, kuru amatu izvēlas domes
priekšsēdētāja un termiņš, līdz kuram tiek lūgta atļaut apvienot amatus, ir skaidri noteikts. Tas
nepieciešams, lai varētu sakārtot jautājumus par paraksta tiesībām vietniekam, lai neapstātos
process pašvaldībā.
L.Pavlovska- ir pārdomājusi šo jautājumu, kaut arī pēc jurista skaidrojuma šos darba
pienākumus varētu pildīt vēl mēnesi un domāt, bet lēmums ir pieņemts, ka atkāpjas no domes
priekšsēdētāja amata un turpina darbu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
Jautājumi:
G.Pirvits- ja pareizi esmu sapratis, tad deputāti var lemt vai atļaut vai nē, tātad šodien mums
šis lēmums ir jāpieņem.
I.Jānberga- kādēļ termiņš ir tieši 13.maijs
I.Ralle skaidro, ka tas saistīts ar banku dokumentācijas kārtošanu kā to paredz MK noteikumi
un jāņem vērā arī priekšā esošās brīvdienas. Līdz 13.datumam var nokārtot šos parakstus.
G.Abaja- Balsojums ir atļaut vai neatļaut. Vai samazinot termiņu tā ir būtiska izmaiņa?
A.Šturms – būtība ir tajā, ka ir domes priekšsēdētājas iesniegums par atļauju savienot amatus,
negatīva balsojuma rezultātā viņa atstāj domes priekšsēdētāja amatu
Ē.Bērzkalns- Ja runā par stafetes kociņu, tad kā tika nodrošināta darbu nodošana tad, kad no
amata tika atbrīvots A.Zumbergs vai G.Abaja?
L.Pavlovska- zinu, ka tika izmantots iepriekšējā priekšsēdētāja elektroniskais paraksts, taču es
par sava paraksta izmantošanu kategoriski iebilstu.
T.Liepa- Kādēļ izvēlējās šādu risinājumu tagad nevis pēc mēneša vai 13.datumā. Tas nozīmē
pagrūst visus „zem riteņiem”
L.Pavlovska- šī ir atbilde uz I.Jānbergas jautājumu, ko es darīšu, ja atļauja netiks dota.
31.I. tiku ievēlēta par priekšsēdētāju, februārī pacēlās jautājums, ka man ir jāraksta KNAB,
martā tas tika izdarīts, aprīļa sēdē informēju par KNAB atbildi un lūdzu atļauju savienot
amatus
A.Felta- Ja balsojums būtu labvēlīgs, vai darītu to līdz sasaukuma beigām? Tā nav tīši radīta
situācija?
L.Pavlovska- Jā, strādātu.
G.Abaja- Ir noteikta procedūra, kā priekšsēdētājs atkāpjas no amata. Šis šobrīd ir tāds kā
rekets.
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A.Šturms skaidro par priekšsēdētāja atkāpšanās no amata procedūru, ko nosaka normatīvi
akti. Šajā gadījumā ir iesniegts iesniegums ar nosacījumu, ja netiks dota atļauja savienot
amatus, viņa atkāpjas no priekšsēdētājas amata.
S.Šnikvalde- šodien netiek skatīts jautājums par domes priekšsēdētājas atkāpšanos no amata,
bet gan par amatu savienošanu
G.Abaja- ārkārtas sēdes darba kārtībā nav jautājuma par atbrīvošanu no amata
A.Zumbergs norāda, ka tiek izskatīts tāds jautājums kāds ir izsludināts darba kārtībā
G.Abaja- Lai jurists precizē lēmuma projektu, kurā ir viens punkts – par atļauju savienot
amatus. Iepriekšējā sēdē, diskutējot par lēmumu, mums tika norādīts, ka mēnesi vēl var
strādāt šajā amatā un tad pieņemt lēmumu.
Ē.Bērzkalns- Kādēļ šis jautājums skatīšanai tiek virzīts atkārtoti?
A.Šturms skaidro, ka ir radušies papildus apstākļi. Šodien viņa informē par atkāpšanos no
amata.
G.Abaja norāda, ka tas nav šodienas sēdes jautājums.
B.Ose aicina padomāt par cilvēkiem un ļaut Lindai strādāt.
T.Liepa uzskata, ka ar šo tiek sagatavota augsne nākamajām vēlēšanām, parādot cik citi ir
slikti
Ē.Bērzkalns uzskata, ka jautājuma izskatīšanai atkārtoti nav tiesiska pamata, tā ir prettiesiska
B.Ose- iepriekšējā sēdē atļauju nedevām, tad šī mēneša laikā, ko viņa varētu vēl strādāt, katrs
no mums varētu rakstīt uz KNAB par neatļautu amatu savienošanu
G.Abaja norāda, ka ar šāda lēmuma pieņemšanu, deputātiem uzņemoties atbildību par līdz
šim neatļautu amatu savienošanu, tiktu attaisnota interešu konflikta likumā noteiktās
procedūras neievērošana. Iepriekšējā sēdē jau izteicu savu viedokli ar balsojumu šajā
jautājumā, līdz ar to neredzu pamatojumu vēlreiz par to balsot.
G.Pirvits norāda, ka mūsu atbildība ir vērsta uz to, lai neieliktu šeit administratoru un
pievienotu citam novadam, kas šobrīd visiem spēkiem tiek veicināts
A.Zumbergs informē, ka ir konsultējies VARA ministrijā Pašvaldību lietu departamentā ar
vadītāju A.Mičuli, kurš ir norādījis, ka jautājumu var izskatīt atkārtoti tikai tad, ja manījušies
tiesiski vai faktiski apstākļi. Domes priekšsēdētāja iesniegums par atkāpšanos no amata
jāskata ārkārtas sēdē ar izsludināto jautājumu – domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Šobrīd nav
būtiski mainījušies šie apstākļi.
A.Šturms vēlreiz atkārto pamatojumu atkārtotai jautājuma izskatīšanai, uz ko A.Zumbergs
norāda, ka tie ir formāli.
B.Ose rosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Zumbergs norāda, ka viņš neuzņemas aicināt deputātus balsot par lēmuma projektu, kura
lemšana ir prettiesiska.
G.Pirvits vēlreiz atgādina par KNAB norādi, ka lēmums ir jāpieņem deputātiem.
Ieskatoties pašvaldības nolikumā, citu jautājuma izskatīšanas kārtību tas neparedz (sēdes
vadīšanas nodošanu kādam no klātesošajiem deputātiem, ja domes sēdē piedalās vietnieks un
skatāmais jautājums attiecas uz priekšsēdētāju), līdz ar ko A.Zumbergs turpina sēdes
vadīšanu.
L.Pavlovska norāda, ka uzticas juristam, jo deputāti mēdz interpretēt likumus savā skatījumā.
Vēlreiz apliecina, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ar politiku, bet tiek domāts, lai neradītu
sarežģījumus darbiniekiem.
Ē.Bērzkalns norāda, ka neredz pamatojumu atkātotai jautājuma skatīšanai un informē, ka
balsošanā nepiedalīsies.
A.Zumbergs lūdz protokolā fiksēt, ka viņš balsošanā nepiedalās, jo uzskata, ka lēmums ir
prettiesisks. Norāda, ka tie, kas nebalso, neatbild par pieņemto lēmumu.
Juriskonsults skaidro par balsošanas kārtību un atbildību.
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A.Zumbergs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projekta pirmo punktu, jo sagatavotajā
projektā otrais punkts ir cits administratīvais akts un nav darba kārtībā:
Lēmuma projekts
Atļaut Lindai Pavlovskai (personas kods: 271268-12515) savienot Dundagas novada domes
priekšsēdētāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un
mūzikas skola" direktora amatu līdz 2013.gada 13.maijam.
Lēmumu daļā par amatu savienošanu (1.lēmums) var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā
ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, U.Sila, G. Pirvits,
A.Felta), pret – nav,), atturas – 3 (S. Šnikvalde- iepriekšējā sēdē jautājums ir jau skatīts,
I.Jānberga- viedoklis no iepriekšējās sēdes nav mainījies, T.Liepa- man nav juridiskās
izglītības); pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās L.Pavlovska.
Diskusija izvēršas par balsojuma rezultātu, daļai deputātu uzskatot, ka, ja balsošanā ir
piedalījušies 8 deputāti, tad tas ir domē ievēlēto deputātu kvorums, kas ir pieņēmis
lēmumu, balsojot ar 5 balsīm par, atturas -3.
G.Pirvits izsaka iebildes par balsojuma rezultātu- uzskata, ka lēmums ir pieņemts.
Juriskonsults A.Šturms skaidro, ka normatīvie akti neparedz, ka deputāts var nebalstot,
deputāta pienākums ir balsot – par, pret, vai atturas.
Sēdes vadītājs A.Zumbergs paziņo, ka lēmums atkārtoti nav pieņemts.

Sēde slēgta plkst. 19.40.
Protokols parakstīts 03.05.2013.

Sēdes vadītājs

A.Zumbergs

Protokolēja

S.Kokoreviča
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