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Sēde sasaukta plkst. 09.00
Sēde atklāta plkst. 09.02
Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics,
Andra Grīvāne, Vilnis Skuja, Una Sila, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš
Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere
Sēdi vada: deputāts Madars Burnevics
Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
Par Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

1.§
Par Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
M.Burnevics, R.Rūmniece, U.Sila, A.Grīvāne, A.Felts
Domes deputāts Madars Burnevics informē par ārkārtas domes sēdes sasaukšanas pamatu – 4
domes deputātu (M.Burnevics, A.Grīvāne, U.Sila, V.Skuja) 02.02.20201. iesniegtais
iesniegums par ierosinājumu sasaukt ārkārtas domes sēdi pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 28.1 pantu.
M.Burnevics informē, ka viņš ir pirmais iesnieguma parakstītājs, līdz ar ko vadīs šo sasaukto
ārkārtas domes sēdi.
Iesniegtais lēmuma projekts:
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 19.panta ceturtā daļa, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 34.panta
otrās daļas 2.teikums, 40.panta ceturtā daļa
Mērķis
Ievēlēt Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju
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Izvērtējums
1. Likuma “Par pašvaldībām” 28.1. pants nosaka, ka, ja domes priekšsēdētājs un
priekšsēdētāja vietnieks ir aizkavēti pildīt savus pienākumus un nepieciešams
nodrošināt pašvaldības darba nepārtrauktību, vismaz viena trešdaļa domes deputātu
var ierosināt sasaukt ārkārtas sēdi. Šādu ārkārtas sēdi sasauc deputāts, kurš pirmais
parakstījis iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu, viņš arī vada šo sēdi. Uz
iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu un ārkārtas sēdes sasaukšanas procedūru
attiecināmi arī šā likuma 28.panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 34.panta otrā daļa nosaka, ka Domes deputāts uzskatāms
par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes
norises vietā, ja viņš ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā
noteiktajā kārtībā, viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.
Neatrodoties
sēdes
norises
vietā, deputāts
nevar piedalīties
šā
likuma 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos un likuma “Par
pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm
vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
No augstāk minētā secināms, ka domes sēde, kurā ievēl domes priekšsēdētāju, drīkst notikt tikai
klātienē un par izvēlētajiem kandidātiem drīkst balsot tikai tie domes deputāti, kas domes sēdē
uzskatāmi par klātesošiem likuma “Par pašvaldībām“ 40.panta izpratnē.
3. 2021.gada 27.janvārī Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada
domes priekšsēdētāja Alda Felta iesniegums, kurā viņš paziņo, ka pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 66.pantu atkāpjas no Dundagas novada domes
priekšsēdētāja amata ar 2021.gada 27.janvāri. Dundagas novada domes
priekšsēdētāja pilnvaras A.Feltam izbeidzās ar 2021.gada 28.janvāra domes sēdi.
4. 2021.gada 27.janvārī Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Mauriņa iesniegums, kurā viņš paziņo, ka pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 66.pantu atkāpjas no Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amata ar 2021.gada 27.janvāri. Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras
J.Mauriņam izbeidzās ar 2021.gada 28.janvāra domes sēdi.
5. Likuma Par pašvaldībām 25.panta otrā daļa nosaka, ka, ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai
atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes
priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.
Tā kā reizē ar domes priekšsēdētāju ir atkāpies arī viņa vietnieks, tad nav nevienas vēlētas
amatpersonas, kas realizētu normatīvajos aktos noteiktos domes priekšsēdētāja pienākumus.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pašvaldības domes priekšsēdētājam ir pienākums:
• vadīt domes darbu;
• noteikt komiteju, kurā izskatāmi iesniegtie lēmumprojekti;
• vadīt finanšu komiteju;
• pārstāvēt domi tiesā;
• pārstāvēt pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
• domes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos dokumentus,
• un veikt citus īpaši noteiktus pienākumus.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” pašvaldības domes priekšsēdētājs:
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•
•

atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību atbilstoši
"Likumam par budžetu un finanšu vadību";
atbild par pašvaldības galvojumu un aizņēmumu izpildi un pārstāv pašvaldību visos
aizņēmuma, galvojuma līgumos.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, pašvaldības domes priekšsēdētājs organizē
pašvaldības funkciju pildīšanu un atbild par to, kā arī nodrošina pašvaldības darba
nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.
Papildus iepriekšminētajam, saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra
saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 18.5. apakšpunktā
noteikto, Dundagas novada domes priekšsēdētājs ir arī vienīgais finanšu rīkotājs pašvaldībā.
Likums “Par pašvaldībām” neparedz gadījumu, kad pašvaldības dome varētu strādāt bez domes
priekšsēdētāja vai tā vietnieka. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto situāciju secināms, ka Dundagas
novada pašvaldības pilnvērtīga un normatīvajiem aktiem atbilstoša darbība nav iespējama,
kamēr amatā nav ievēlēts domes priekšsēdētājs.
6. Likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešā daļa nosaka, ka Domes priekšsēdētāju ievēlē no
attiecīgās domes deputātiem. Ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes
priekšsēdētāja amatam, savukārt, šī likuma ceturtā daļa nosaka, ka Domes priekšsēdētājs ir
ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto domes deputātu balsīm.
Lēmuma projekts
Ievēlēt Dundagas novada pašvaldības deputātu ______________________________ par
Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Lēmuma projekta sagatavotājs: Dundagas novada pašvaldības domes deputāts M.Burnevics
Lēmuma projekta saskaņotāji: saskaņojums nav nepieciešams
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
Sēdes vadītājs aicina vēlētāju apvienības izteikt savus ierosinājumus un izvirzīt domes
priekšsēdētāja amata kandidātus no savām apvienībām.
Vēlētāju apvienības “”Mūsu cilvēkiem” deputāte R.Rūmniece informē, ka kandidatūra
izvirzīta netiks.
Vēlētāju apvienības “Mūsu novadam” deputāts Madars Burnevics informē, ka savu
kandidatūru neizvirza.
Deputāts Una Sila no vēlētāju apvienības Strādāsim kopā!” par kandidātu novada domes
priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti ANDRU GRĪVĀNI.
Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
A.Grīvāne piekrīt, ka tiek izvirzīta domes priekšsēdētāja amatam.
Saskaņā ar 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 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, M.Burnevics,
A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Linda Reimartuse, Ilze Pirvte, Ieva Legzdiņa
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Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavoties
balsošanas procedūrai (sagatavot balsošanas zīmes un balsu skaitīšanas protokola sagatavi).
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas locekļi izskaidro balsošanas kārtību, kā arī tiek
izsniegtas balsošanas zīmes balsošanai ar balsošanas zīmēm par izvirzīto domes priekšsēdētāja
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.
Saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu, balsojot ar 4 balsīm par (M.Burnevics, A.Grīvāne,
U.Sila, V.Skuja), pret – 5 (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), kandidāts
nav ieguvis pietiekamu balsu skaitu, līdz ar ko domes priekšsēdētājs nav ievēlēts.
Sēde slēgta plkst. 09.45
Pēc sēdes slēgšanas deputāti tiek informēti, ka šodien tiks atkārtoti sasaukta ārkārtas domes
sēde ar tādu pašu darba kārtību.
4 deputāti (A.Felts, R.Rūmniece, G.Kristiņš, Z.Tālberga) paziņo, ka darba dēļ šodien atkārtoti
uz domes sēdi nevarēs ierasties.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 03.02.2021.

M.Burnevics

Protokolēja
Protokols parakstīts 03.02.2021.

S.Kokoreviča
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