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

Nr.6. 

2018.gada 25. aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēde atklāta: plkst. 11.00 

Sēdē piedalās 5 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 

Rūmniece  

Nepiedalās: Madars Burnevics- personīgu iemeslu dēļ,  Andra Grīvāne- personīgu iemeslu 

dēļ,  Tamāra Kaudze- personīgu iemeslu dēļ,  Vilnis Skuja- personīgu iemeslu dēļ 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Baiba Dūda,  Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītājs Lauris Laicāns, Dundagas novada vēlēšanu komisijas locekļi Ilze Pirvite, Ieva 

Legzdiņa, Rita Langmane; finansiste Zinta Eizenberga, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inguna Pekmane; SIA „Talsu Vēstis” korespondente A.Naudiņa 

Pieaicināti: izpilddirektora amata kandidāte Janita Valtere 

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 un Dundagas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amata un iecelšanu iestādes vadītāja amatā  

2. Par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

 

1. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora un Dundagas 

novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amata un iecelšanu iestādes vadītāja 

amatā 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9., 11.punkts, 24.punkts; Publisko 

iepirkumu likuma 24.pants 

 

Mērķis 

Atbrīvot no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata un iecelt iestādes vadītāja 

amatā, kā arī atbrīvot no Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amata 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Baiba Dūda 2018.gada 5.martā izteikusi 

priekšlikumu atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata un iecelt 



Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja amatā. Baiba Dūda lūdz viņu atbrīvot arī 

no Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amata. 

 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 

pašvaldības iestāžu vadītājus. 

 

3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Publisko 

iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu iepirkumu komisijas locekļus ieceļ amatā un atbrīvo 

no amata pašvaldības dome. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, J.Mauriņš, 

R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.73: 

1. Ar 2018.gada 26.aprīli (pirmā darba diena) iecelt Baibu Dūdu (personas kods: 

xxxxxx) Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja amatā. Noslēdzot darba līgumu, 

nenoteikt pārbaudes termiņu. 

 

2. Ar 2018.gada 25.aprīli (pēdējā darba diena) atbrīvot Baibu Dūdu (personas kods: 

xxxxxx) no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata. 

 

3. Ar 2018.gada 25.aprīli (pēdējā darba diena) atbrīvot Baibu Dūdu (personas kods: 

xxxxxx) no Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amata. 

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

2. 

Par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

A.Felts, M.Napskis, R.Rūmniece 

Pamats 

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

 

Mērķis 

Iecelt amatā Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru 

 

Izvērtējums 

Likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmā daļa nosaka, ka izpilddirektoru dome ieceļ 

pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

11.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā pašvaldības izpilddirektoru. 

Domes priekšsēdētājs informē deputātus par kandidātu atlases kritērijiem un 

izvērtējumu atbilstībai izpilddirektora amatam. No 8 kandidātiem, kuri bija pieteikušies uz 

vakanto izpilddirektora amata vietu, ar 6 ir notikusi darba intervija. Uzskatāmi tiek parādīta 

tabula ar priekšsēdētāja vērtējumu katram kandidātam, kā rezultātā augstāko vērtējumu 

ieguvusi amata kandidāte Janita Valtere. 

 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ierosina Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektora amatā iecelt Janitu Valteri. 

 



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. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Napskis, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece) 

NOLEMJ: 

Ievēlēt  Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Rita Langmane, Ilze Pirvte, Ieva Legzdiņa 

 

Tiek atgādināta 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 5 balsīm par (A. Felts, J.Mauriņš, G. Kristiņš, M. Napskis,  R. Rūmniece), pret-
nav;  
 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.74: 

Ar 2018.gada 26.aprīli (pirmā darba diena) iecelt Janitu Valteri  

(personas kods: xxxxxx) Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Noslēdzot 

darba līgumu, noteikt pārbaudes termiņu – 3 mēneši. 

 

Lēmums nosūtāms  Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.23. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 25.04.2018. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 25.04.2018. 

 


