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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 
 

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

Nr.9. 
2017.gada 17. augustā 

 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēde atklāta: plkst. 15.00 
Sēdē piedalās 9 deputāti : Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze, 
Gunārs Kristiņš, Māris Napskis, Gatis Ralle, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja 

 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, sab.attiec. nod.vad. Inguna 
Pekmane, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris Laicāns, izpilddirektore Zinta Eizenberga, 
vēlēšanu komisijas locekļi- Rita Langmane, Ieva Legzdiņa, Ilze Pirvite, juriskonsults Aigars 
Šturms 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
Sēdi protokol ē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Sēdes darba kārt ībā: 

1. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata 

2. Par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

 
1. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata 
A.Felts, V.Skuja, T.Kaudze 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts 
 
Mērķis 
Atbrīvot no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata  
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aldis Felts un Dundagas novada 
pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga vienojušies, ka vēlas grozīt Zintas Eizenbergas 
līdzšinējās nodarbinātības attiecības. Zinta Eizenberga vēlas turpmāk pildīt Dundagas novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas finanšu speciālista amata pienākumus un nevēlas vairs 
turpināt pildīt pašvaldības izpilddirektora amata pienākumus. 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var atbrīvot 
no amata pašvaldības izpilddirektoru. Apstākļos, kuros, grozot nodarbinātības attiecības, 
persona tiek atbrīvota no pašvaldības izpilddirektora amata, par šo jautājumu nepieciešams 
lemt domei. 
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Esošajā situācijā vērā ņemams apstāklis, ka darbinieks un darba devējs nevēlas izbeigt darba 
attiecības pavisam, ir vēlme vienoties par amata pienākumu veikšanu Centrālajā 
administrācijā. 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 1.punkts (ņemot vērā arī 30.panta otro 
daļu) nosaka, ka par iestādes personāla resursiem atbild iestādes vadītājs, tātad par personas 
nodarbināšanu iestādē būtu jālemj iestādes vadītājam. Tomēr, ņemot vērā, ka saskaņā ar 
Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 25.punktu pašvaldības izpilddirektors īsteno 
Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, situācijā, kurā iestādes vadītāja kompetenci 
īstenojošā persona pati beidz šos pienākumus, nepieciešams rast risinājumu. Ņemot vērā 
izveidojušos situāciju un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī, ņemot vērā Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 37.panta pirmajā daļā paredzētās pilnvaru pārņemšanas tiesības, 
esošajā situācijā atzīstams par pamatotu, ka lēmumu par Centrālās administrācijas personāla 
resursiem (iepriekš minētajā apjomā) pieņem dome. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece,A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (V.Skuja),  
NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 17.augustu (pēdējā darba diena) atbrīvot Zintu Eizenbergu (personas 
kods: xxxxxx) no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata. 

2. Apstiprināt starp Dundagas novada pašvaldību un Zintu Eizenbergu (personas kods: 
xxxxxx) 2017.gada 16.augustā noslēgto vienošanos (pievienota pielikumā). 

 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 

2. 
Par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

A.Felts, G.Ralle, A.Grīvāne, T.Kaudze 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, 68.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Iecelt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru 
 
Izvērtējums 
Likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmā daļa nosaka, ka izpilddirektoru dome ieceļ pēc 
domes priekšsēdētāja priekšlikuma. Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
ierosina Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecelt Gati Ralli. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka tikai dome 
var iecelt amatā pašvaldības izpilddirektoru. 

 
1. Gatis Ralle šobrīd ir Dundagas novada pašvaldības domes deputāts. Likuma “Par 
pašvaldībām” 38.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt 
izpilddirektora amatu. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
8.panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus 
ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā 
ir pienākums rakstveidā paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par 
to, ka tā ieņem vienu vai vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu), kuru 
savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta; iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem 
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amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to 
atbrīvot no attiecīgā amata. 

Gatis Ralle ir informējis, ja viņš tiks iecelts pašvaldības izpilddirektora amatā, tad 
iesniegs Dundagas novada pašvaldības domei iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no Dundagas 
novada pašvaldības domes deputāta amata. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešā 
daļa nosaka, ka deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 
nolikšanu jebkura iemesla dēļ. Minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka lēmums par deputāta 
pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes 
sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par 
savu pilnvaru nolikšanu. 
 
Balsošanas kārtība par izvirzīto kandidātu noteikta Dundagas novada domes 2014.gada 
24.aprīļa noteikumos „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” . 
Tiek noteikta balsu skaitīšanas komisija 3 locekļu sastāvā, kuri ir vēlēšanu komisijas locekļi. 
 
Balsu skaitīšanas komisijas sastāvs: Rita Langmane, Ilze Pirvte, Ieva Legzdiņa 
 
Tiek izklāstīta balsošanas kārtība, kā arī tiek izsniegtas balsošanas zīmes balsošanai ar 
balsošanas zīmēm par izvirzīto izpilddirektora amata kandidātu.  
 
Pēc balsošanas procesa pabeigšanas, tiek izsludināts pārtraukums, lai balsu skaitīšanas 
komisija varētu apkopot balsošanas rezultātus, sagatavot balsu skaitīšanas protokolu. 
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un protokola parakstīšanas, balsu skaitīšanas komisijas 
locekle I.Pirvite nolasa protokolu un paziņo balsošanas rezultātu. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un ņemot vērā 
balsu skaitīšanas rezultātus,  
balsojot ar 6 balsīm par (M. Burnevics, A. Felts, G. Kristiņš, M. Napskis,  R. Rūmniece, V. 

Skuja), pret-2 (A. Grīvāne, T. Kaudze); pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu 
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus 
G.Ralle balsošanā nepiedalās 
 

novada dome NOLEMJ (lēmums Nr.178): 
 

Ar 2017.gada 18.augustu (pirmā darba diena) iecelt Gati Ralli  
(personas kods: xxxxxx) Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā. 
 
 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 

Sēde slēgta plkst. 15.30. 
 
 
Sēdes vadītājs        A.Felts 
Protokols parakstīts 17.08.2017. 
 
 
Protokolēja         S.Kokoreviča 
Protokols parakstīts 17.08.2017. 


