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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 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 24.maija saistošo noteikumu  

Nr.6 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 43. punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                                           Nr.21. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde atklāta plkst. 13.00 

 

Sēdē piedalās: 3 pagaidu administrācijas locekļi: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis 

Šults, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece Inta Komisare, pagaidu administrācijas 

locekle Sintija Dumbrovska 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz pagaidu administrācijas vadītāja A.Šulta 

iniciatīvas pamata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu un 

Dundagas novada pašvaldības 24.05.2021. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Dundagas 

novada pašvaldības nolikums”42.punktu.  

 

Administrācijas darbinieki: Aigars Šturms. 

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par izmeklēšanas komisiju 

 
Sēdes vadītājs A.Šults informē, ka šodien 17.jūnijā plkst. 13.00 ir sasaukta ārkārtas domes sēde 

Nr.21 ar vienu izskatāmo darba kārtības jautājumu. Tā kā jautājuma izskatīšanas iniciators ir 

Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija, ziņojumam par sagatavoto lēmuma 

projektu, vārds tiek dots pagaidu administrācijas loceklei Sintijai Dumbrovskai. 
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1. 

Par izmeklēšanas komisiju 

Ziņo S.Dumbrovska; A.Šults 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, 62.panta 4., 7.punkts. 

2. Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.6 “Dundagas 

novada pašvaldības nolikums” 15.punkts. 

 

Mērķis 

 Izmeklēšanas komisijas izveide, lai noskaidrotu apstākļus un gūtu pārliecību, vai 

Dundagas novada pašvaldības budžetam ir vai nav nodarīti zaudējumi. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija ir saņēmusi atsevišķu personu 

iesniegumus par atlaistās Dundagas novada pašvaldības deputātu bezdarbību, 

neveicot dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus, kas izraisījuši vai 

veicinājuši iespējamu zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam. 

2. Ar Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 22.janvāra spriedumu civillietā Nr. 

C69361719 (turpmāk – tiesas spriedums) atzīts par spēkā neesošu darba līguma 

uzteikums, amatā atjaunota pašvaldības amatpersona, kuras labā piedzīta vidējā 

izpeļņa par darba piespiedu kavējumu un kaitējuma kompensācija, kā arī piedzīti 

tiesas izdevumi par labu valstij. Tiesas sprieduma izpilde nodrošināta no pašvaldības 

budžeta. Bez tam, pašvaldības interešu pārstāvībai tiesā, ir algots zvērināts advokāts 

un tā izdevumi arī ir segti no pašvaldības budžeta. 

3. Tā kā tiesas spriedums apelācijas instancē nav pārsūdzēts, tas ir stājies spēkā un tā 

izpilde ir prasījusi pašvaldības budžeta līdzekļu neplānotu izlietojumu, pagaidu 

administrācija atzīst, ka ir nepieciešams noskaidrot un gūt pārliecību: 

3.1. vai šo finanšu līdzekļu izlietojumu var uzskatīt par zaudējumu pašvaldības 

budžetam un, ja jā, tad kāds ir šo zaudējumu apmērs; 

3.2. ja zaudējumu fakts tiek konstatēts, tad kura amatpersona vai amatpersonas ir 

atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu, kāda ir šo amatpersonu vaina un vai 

zaudējumu nodarīšanā tās rīkojušās ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības. 

4. Lai veiktu iepriekš uzskaitītās procesuālās darbības un noslēgumā sagatavotu 

atzinumu, ir nepieciešams izveidot izmeklēšanas komisiju. 

 

Pagaidu administrācijas vadītājs A.Šults informē, ka, lai minētā jautājuma izskatīšana būtu 

iespējami objektīva un neatkarīga, pēc administrācijas lūguma, Talsu novada pašvaldība (kā 

saistību un tiesību pārņēmēja pēc ATR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (kā pašvaldības darbu uzraugošā institūcija) ir nominējušas savus pārstāvjus dalībai 

izmeklēšanas komisijā.  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 137: 

 

 Ar Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja rīkojumu izveidot 

izmeklēšanas komisiju, kuras pienākumos ir: 

1) novērtēt minētajā tiesvedībā radušos izdevumus – noskaidrojot, vai, kuri un kādā 

apmērā radušies izdevumi uzskatāmi par pašvaldības zaudējumiem; 

2) ja zaudējumi tiek konstatēti, novērtēt ar minēto tiesvedību saistīto amatpersonu 
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atbildību – noskaidrojot, vai, kuras, kādā apmērā un veidā ar minēto tiesvedību 

saistītās amatpersonas atbildīgas par pašvaldībai radītajiem zaudējumiem; 

3) novērtēt zaudējumu piedziņas iespējamību, tajā skaitā, novērtējot, vai konstatējams 

ar minēto tiesvedību saistīto amatpersonu nodoms, rupja neuzmanība, prettiesiska 

un vainojama rīcība. 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Talsu novada 

pašvaldībai. 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.07. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 17.06.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 17.06.2021. 

 
 


