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(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.16.
2018.gada 31. oktobrī
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta: plkst. 15.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna
Rūmniece, Tamāra Kaudze, Madars Burnevics, Vilnis Skuja, Andra Grīvāne
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Valtere, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Jānis Langzams, bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga,
Dundagas vidusskolas direktore Aiga Štrausa, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule,
vadītājas vietniece Rudīte Baļķīte, būvvaldes vadītāja Marina Gavrjutina, kultūras pils
direktore Baiba Dūda, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens;
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes darba kārtībā:
1. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata
Pamatojoties uz Dundagas novada domes deputātu Tamāras Kaudzes, Andras Grīvānes,
Madara Burnevica un Viļņa Skujas 2018.gada 29.oktobra iesniegumu (reģ.29.10.2018. ar
Nr.DD-3-26.2/18/966) par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 28.pantu, sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā tiek izskatīts iesniegumam klāt
pievienotais lēmuma projekts „Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektora amata”.
Deputāts Madars Burnevics sniedz ziņojumu par jautājuma izskatīšanas iemesliem,
pamatojot to ar pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem par izpilddirektores Janitas
Valteres darbību, pārraugot pašvaldības iestāžu darbu, kas tiek vērtēta kā neapmierinoša un
saskaņā ar sagatavoto lēmuma projektu tiek ierosināts atbrīvot Janitu Valteri no pašvaldības
izpilddirektora amata.
Savus viedokļus un pretenzijas klātienē izsaka vairāki pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes priekšsēdētājs Aldis Felts norāda, ka sagatavotajā lēmuma projektā un tajā
minētajos argumentos nesaskata likumisku pamatu izpilddirektores atbrīvošanai no amata, ko
apstiprina arī pašvaldības juriskonsults Jānis Langzams, kurš norāda, ka ar izpilddirektori ir
nodibinātas darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, kas, savukārt, rada pienākumu
darba attiecību izbeigšanas gadījumā, ievērot LR Darba likuma normas. Saskaņā ar minēto
likumu, darbiniekam vispirms ir jāsaņem darba līguma uzteikums, kas pamatots ar kādu no
Darba likumā minētajiem darba attiecību izbeigšanas iemesliem.

Sagatavotais lēmuma projekts:
1.
Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts;
2. Likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmās daļas 1.punkts;
3. 2018.gada 29.oktobra Dundagas novada domes deputātu Tamāras Kaudzes, Andras
Grīvānes, Madara Burnevica un Viļņa Skujas iesniegums;
4. 27.06.2018. Dundagas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas iesniegums;
5. 10.08.2018. Dundagas novada pašvaldības būvvaldes vadītājas iesniegums;
6. 29.10.2018. Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītājas
iesniegums;
7. 29.10.2018. Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums ar pielikumu.
Mērķis
Atbrīvot Janitu Valteri no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu
pildīšanas
Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome
var atbrīvot no amata pašvaldības izpilddirektoru.
Ilgstošā laika periodā vērojama Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores Janitas
Valteres nespēja vadīt Centrālās administrācijas darbu, kā rezultātā darbu atstājuši un turpina
atstāt kompetenti, pašvaldības darba nodrošināšanai nepieciešami speciālisti. Nespēja vadīt
Centrālās administrācijas darbu izpaudusies, kā nespēja organizēt radošu, virzošu, vispārējām
ētikas un tiesību normām atbilstošu komunikāciju ar pašvaldības iestāžu vadītājiem un
centrālās administrācijas darbiniekiem.
Izpilddirektores darba stilā vērojams “bosings”, kas izpaudies, kā izpilddirektores īstenots
psiholoģiskais terors pret padotajiem, tas ir, pastāvīgi padotajiem tiek izteikta nepamatota
kritika, darbiniekiem tiek izteikti draudi, tiem tiek uzdoti bezjēdzīgi, nepamatoti, prettiesiski
uzdevumi un pienākumi, tiek draudēts ar nepamatoti zemu darbinieka novērtējumu
izvērtēšanā, kā rezultātā darbiniekiem tiks samazināts atalgojums, neskatoties uz pienākumu
apjomu un noslodzi.
Tāpat izpilddirektores vadības stilā vērojams “mobings”, ar ko saprotams izpilddirektores
īstenots psiholoģiskais terors, kas izpaudies, kā vārdiska pazemošana, apsmiešana,
aprunāšana, iebiedēšana, darbinieku nepieaicināšana lēmumu izskatīšanā un pieņemšanā,
neinformēšana par pieņemtajiem lēmumiem.
Ilgstošā laika periodā vērojama izpilddirektores nespēja pildīt domes pieņemtos lēmumus,
atteikšanās izpildīt domes deputātu dotos uzdevumus.
Izpilddirektores nespēja un nevēlēšanās risināt uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem svarīgus
jautājumus, kas draud novest pie pašvaldības iepirkumu procesu apstrīdēšanas, Eiropas
Savienības atbalsta projektos iegūstamā finansējuma neapgūšanas, pašvaldības iesūdzēšanas
tiesā.
Lēmuma projekts
Ar 2018.gada 1.novembri (pēdējā darba diena) atbrīvot Janitu Valteri (personas kods:
__________ - __________) no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata.
Lēmuma projekta sagatavotāji: Dundagas novada domes deputāti Tamāra Kaudze, Andra
Grīvāne, Madars Burnevics, Vilnis Skuja
Lēmuma projekta saskaņotāji: Centrālās administrācijas juriskonsults Jānis Langzams

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
Lēmuma projekta iesniedzēji: Dundagas novada domes deputāti Tamāra Kaudze, Andra
Grīvāne, Madars Burnevics, Vilnis Skuja, 2018.gada ___.______________
Domes priekšsēdētājs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja, A.Grīvāne),
pret- 5 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, J.Mauriņš), atturas – nav,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts.
Sēde slēgta plkst. 16.25.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 02.11.2018.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 02.11.2018.

S.Kokoreviča

