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

Nr.1. 
2013.gada 10.janvārī 
Sēde sasaukta plkst. 18.10 
Sēde atklāta: plkst. 18.10 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita 
Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Una Sila, 
Smaida Šnikvalde 
Nepiedalās: Aldons Zumbergs - iemesls nav zināms, Tija Liepa - darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Zinta Eizenberga, Aldis Pinkens, Baiba Dūda, Alnis Auziņš, 
Antra Laukšteine, Inga Ralle  
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā 

1.§ 

Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, 68.panta pirmā daļa 

Mērķis 

Iecelt amatā pašvaldības izpilddirektoru 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska informē par 

veiktajiem pasākumiem izpilddirektora kandidāta meklēšanā (pati ir uzrunājusi divus 

iespējamos kandidātus, izvērtējusi citu deputātu ieteiktos kandidātus gan no pašvaldībā 

strādājošajiem, gan no pašvaldības iedzīvotājiem, gan no Talsu novada iedzīvotājiem).  

Uzskata, ka lielāka darba atdeve un ieinteresētība darbā ir sagaidāma no mūsu 

pašvaldībā dzīvojoša kandidāta un tādēļ pašvaldības domes priekšsēdētāja p.i. Linda 

Pavlovska ierosina iecelt novada pašvaldības izpilddirektora amatā Dundagas novada 

Centrālās administrācijas galveno grāmatvedi  Ingu Ralli. 



Debates: 
B.Ose uzskata, ka izvirzītā kandidatūra ir atbilstoša izpilddirektora amatam. Tiek 
uzsvērta kandidātes lielā darba pieredze pašvaldībā. 
I.Jānberga izsaka gandarījumu par kandidāti- dundadznieci. 
G.Abaja – raksturo I.Ralli kā darbinieku ar lielām un labām darba spējām. Vaicā par 
turpmāko grāmatvedības darba organizāciju un nodrošināšanu. 
I.Ralle skaidro, ka uz 01.01.2013. grāmatvedības reorganizācija ir pabeigta un, ka 
galvenā grāmatveža darba pienākumus varētu uzticēt veikt galvenās grāmatvedes 
vietniecei Ilzei Pirvitei. 
A.Felta vaicā par tuvākajiem veicamajiem darbiem, par turpmākās darbības vīziju. Vai 
darbinieku skaits tiks samazināts, vai palielināts. 
I.Ralle – Man ir savs redzējums par veicamajiem pasākumiem, aktualitātēm un par 
norisēm pašvaldībā. Ir lietas, kuras varētu tikt mainītas darba organizācijā, taču šobrīd 
esošais darbinieku skaits ir apmierinošs pašvaldības funkciju izpildei.  
 
Sēdes vadītāja piedāvā balsot par sagatavoto lēmuma projektu par Ingas Ralles iecelšanu 
izpilddirektora amatā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, U.Sila), pret nav, 
atturas – nav 
Pieņemt lēmumu Nr. 1 „Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
 
Sēde slēgta 18.40. 
 
 
 
Sēdes vadītāja      L.Pavlovska 
 
 
 
 
Protokolēja       S.Kokoreviča 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.1.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 1. 
10.01.2013. 

1.§ 

Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, 68.panta pirmā daļa 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

Ar 14.01.2013. iecelt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā Ingu Ralli. 

 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.       L.Pavlovska 

 
 
 

 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, pašvaldības iestādēm 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 


