LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
2019.gada 17.augustā

Nr.11.

Dundagas novada pašvaldībā 16.08.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/620 reģistrēts Dundagas
novada domes deputātu Tamāras Kaudzes, Andras Grīvānes, Viļņa Skujas iesniegums par
ārkārtas domes sēdes sasaukšanu un tam pievienots lēmuma projekts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmās daļas 1) punktu, trešo daļu un
ceturto daļu,
Sēde sasaukta plkst. 17.00
Sēde atklāta: plkst. 17.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece,
Tamāra Kaudze, Gunārs Kristiņš, Vilnis Skuja
Nepiedalās: Madars Burnevics – atrodas ārpus LR, Andra Grīvāne- iemesls nav paziņots
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, 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 Dundagas novada domes lēmuma Nr. 189 atcelšanu un darba līguma uzteikuma
atsaukšanu
1.
Par Dundagas novada domes lēmuma Nr. 189 atcelšanu un
darba līguma uzteikuma atsaukšanu
Ziņo T.Kaudze; A.Felts, R.Rūmniece, M.Napskis, V.Skuja
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punkts;
2. Darba likuma 103. panta pirmā un trešā daļa.
Mērķis
Darba devēja uzteikuma atsaukšana.
Izvērtējums
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
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iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
2. 2019. gada 9. augustā Dundagas novada domes ārkārtas sēdē, pamatojoties uz
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores J.V.Valteres ierosinājumu tika
pieņemts lēmums Nr. 189 “Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta
pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata” (turpmāk tekstā – domes
lēmums Nr. 189), nolemjot atbrīvot Aldi Pinkenu (turpmāk tekstā – Darbinieks) no
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata un uzdodot Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektorei J.V.Valterei nodrošināt darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu.
3. 2019. gada 13. augustā darba līguma uzteikums Nr. DD-4-6/19/35 ir izsniegts Kolkas
pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam.
4. Ņemot vērā to, ka:
4.1

pašvaldība kā darba devējs nav nodrošinājusi Darbiniekam Darba likuma 101.
panta otrajā daļā iespēju sniegt rakstveida paskaidrojuma par visiem domes
lēmumā Nr. 189 minētajiem pārkāpumiem sniegšanu saprātīgā termiņā un,
uzklausot Darbinieka mutiskos paskaidrojumus, kā arī iepazīstoties ar pašvaldības
rīcībā esošajiem dokumentiem, rodas pamatotas šaubas par Kolkas pagasta
pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanas no amata tiesisko pamatu;

4.2

nolemjot uzteikt darbu, pašvaldība kā darba devējs nav nodrošinājusi Darba
likuma 101. panta otrajā daļā noteikto Darbinieka personisko īpašību un līdzšinējā
darba novērtējumu salīdzinājumā ar domes lēmumā Nr.189 minēto pārkāpumu
smagumu un apstākļus, kādos minētie pārkāpumi ir veikti;

4.3

domes lēmumā Nr.189 minēto darba līguma pārkāpumu smaguma novērtējums
neiztur nekādu kritiku, jo ir subjektīvs domes lēmuma Nr. 189 autoru viedoklis,
kas balstīts personiskā nepatikā un nekompetencē;

4.4

veicot pieejamās informācijas un dokumentu analīzi, nav iespējams konstatēt
būtiskus Darbinieka darba līguma nosacījumu pārkāpumus, kas Darbinieka vainas
dēļ varētu radīt pašvaldībai jebkādas nelabvēlīgas sekas;

4.5

Kurzemes apgabaltiesa 2019. gada 9. augustā ir nospriedusi apmierināt
Darbinieka prasību pret Dundagas novada pašvaldību par disciplinārsoda
atcelšanu un 70 EUR valsts nodevas piedziņa no pašvaldības. Tiesas atceltā
disciplinārsoda - rājiena pamatojums bija analoģisks Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektores J.V.Valteres sagatavotajā lēmumprojektā “Par
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda
Pinkena atbrīvošanu no amata” minētajiem pārkāpumiem;
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4.6

Darba likuma 103. panta trešā daļa nosaka, ka tiesības atsaukt darba devēja
uzteikumu nosaka darbinieks, ja tās nav noteiktas darba koplīgumā vai darba
līgumā;

4.7

likuma Par pašvaldībām 21. panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un
lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, taču domes lēmuma Nr. 189 lietderības
apsvērumi pašvaldībai nav nosakāmi.

Sagatavotais lēmuma projekts
1. atcelt Dundagas novada domes 2019. gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr.189 “Par
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda
Pinkena atbrīvošanu no amata”.
2. uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei J.V.Valterei atsaukt 2019. gada
13. augustā izsniegtā darba līguma uzteikumu Nr. DD-4-6/19/35 Kolkas pagasta
pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam līdz Darba likuma 103. panta pirmās daļas 2.
punktā minētā uzteikuma termiņa beigām.
Lēmuma projekta sagatavotājs: Tamāra Kaudze
Lēmuma projekta saskaņotāji:
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai
Valterei
Lēmuma projekta iesniedzēji: deputāti T.Kaudze, A.Grīvāne, V.Skuja
Par sagatavoto lēmuma projektu tiek uzdoti jautājumi ziņotājam, domes
priekšsēdētājam, deputātiem un sniegtas atbildes uz jautājumiem, tādiem kā, par darbinieka
atbildību savu pienākumu veikšanā, par domes kompetenci darba tiesisko attiecību risināšanā
un lomu konfliktsituāciju novēršanā, par risku izvērtēšanu līgumu slēgšanas procesā, par
savstarpējo komunikācijas problēmu risināšanu starp vadību un darbinieku, par labas
pārvaldības principu ievērošanu/neievērošanu, par darba rezultāta svarīgumu attiecībā pret
procesu, kā arī par nepietiekamo šī jautājuma izvērtēšanas laiku u.c.
Deputāts V.Skuja aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti un vārdiski balsojot par sagatavoto lēmuma projektu ar 2 balsīm par (T.Kaudze,
V.Skuja), pret-nav, atturas – 5 (A.Felts, M.Napskis, R.Rūmniece,, G.Kristiņš, J.Mauriņš)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts.
Sēde slēgta plkst. 18.40.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 19.08.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 19.08.2019.

S.Kokoreviča
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