LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME

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

SĒDES PROTOKOLS

2016.gada 11. janvārī

Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.1.

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta: plkst. 15.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Guntis
Pirvits, Gunta Abaja, Aldons Zumbergs, Una Sila, Andra Grīvāne
Nepiedalās: Ansis Roderts – darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: kultūras pils direktore Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, juriskonsults Aigars Šturms
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes darba kārtībā:
1. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu

1. §
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu

Pamats

G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja. A.Grīvāne

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.pants; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa, piektā daļa

Debates:
G.Laicāns- Ir beidzies iepriekš noteiktais izpilddirektora p.i. termiņš. Šie trīs mēneši pavadīti
produktīvā darbā. B.Dūda nav piekritusi kļūt par izpilddirektori.
B.Dūda- Laiks līdz vēlēšanām ir ļoti mazs, pēc septiņu darba gadu pieredzes, ir vēlme lai
novads attīstītos un pašvaldības darbs attīstītos, taču ir nozīmīgs arī darbs pilī, kas ļoti patīk
un apsverot iespēju nonākt izpilddirektora amatā, nav tādas ilgtermiņa garantijas. Šie trīs
mēneši ir bijuši ļoti piepildīti un ir domāts par to lai arī pilī darbi nepaliktu novārtā. Par
kopējo situāciju lemt ir deputātu kompetence.
L.Pavlovska- Vai var iecelt pienākumu izpildītāju uz laiku bez termiņa?
A.Šturms- lēmuma projektā nav iekļauts beigu termiņš, jo šajā brīdī nav skaidrs kad varētu
tikt iecelts amatā izpilddirektors.
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G.Abaja – pēc nolikuma izpilddirektors pilda arī Centrālās administrācijas vadītāja
pienākumus, līdz ar to iznāk, ka izpilddirektora pienākumu izpildītājs veiks arī divu
pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumus.
Vai priekšsēdētājs šo trīs mēnešu laikā ir meklējis kandidatūru izpilddirektora amatam?
G.Laicāns- Bija cerība, ka izpilddirektora amatam piekritīs kultūras pils direktore Baiba Dūda.
Cits kandidāts šim amatam meklēts nav. Ir doma, ka izpilddirektoram ir vietnieks, kurš varētu
kļūt par izpilddirektoru.
A.Grīvāne- izpilddirektora vietnieks ir vajadzīgs jebkurā gadījumā, varam vienoties par
konkrētu laiku, kurā tiks rasts risinājums.
Deputāte G.Abaja ierosina papildināt sagatavoto lēmuma projektu ar konkrētu termiņu, uz
kādu izpilddirektora pienākumu izpildītājs tiek iecelts- uz trīs mēnešiem, kā arī noteikt domes
priekšsēdētājam ziņot par veiktajām darbībām un procedūrām izpilddirektora vakances
aizpildīšanai un izpildinstitūcijas vadības stiprināšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 1 „Par novada izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 15.25.

Protokols parakstīts 12.01.2016.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LĒMUMS

11.01.2016.

(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

1.§
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.1.

Pamats

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.pants; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Iecelt izpilddirektora pienākumu izpildītāju

Izvērtējums
1.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 6.oktobra lēmuma Nr.180 “Par
vienošanos un izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu” 2.punktu par Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2015.gada 8.oktobra līdz 2016.gada 8.janvārim
iecēla Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju Baibu Dūdu.
2.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izlemt jautājumu par pašvaldības izpilddirektora
iecelšanu. Turpināt pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus aicināta Dundagas novada
pašvaldības Kultūras pils vadītāja Baiba Dūda, kas minētos pienākumus piekritusi pildīt.
3.
Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka šādā
gadījumā domei jālemj par minēto amatu savienošanas atļaušanu. Izlemjot jautājumu par amatu
savienošanu, domei ir pienākums: izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai; izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba
izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,
jo amatu savienošanas laikā pakļautību pār Kultūras pili īstenos dome ar domes priekšsēdētāja
starpniecību, nav konstatējama ētikas normu pārkāpšana, nav konstatējams, ka amatu savienošana
kaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

4

Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2016.gada
12.janvāra līdz 2016.gada 31.martam iecelt Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju
Baibu Dūdu, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils
vadītāja mēnešalgas.
2.
Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju, kamēr Dundagas
novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja Baiba Dūda iecelta par Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektora pienākumu izpildītāju, īsteno Dundagas novada dome ar domes priekšsēdētāja
starpniecību.
3.
Atļaut Baibai Dūdai (personas kods: xxxxxx) no 2016.gada 12.janvāra līdz 2016.gada
31.martam savienot Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja amatu ar Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu.
1.
Dundagas novada domes priekšsēdētājam laika periodā līdz 2016.gada 31.martam katras
domes sēdes sākumā sniegt ziņojumu par veiktajiem pasākumiem izpildvaras vadības stiprināšanā
un veiktajām Kultūras pils pārraudzības darbībām.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Baibai Dūdai
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētājam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

