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2017.gada  7.septembrī                                                                                                                          Nr. 16                                                                                                                      
 

Darba kārtībā: 

1. Par deputātes Z. Vanagas iesniegumu. 

2. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par Finanšu un saimnieciskās 

darbības komitejas sastāvu. 

3. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par Izglītības, sociālo lietu, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvu. 

4. Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu uz Miķeļsvētku pasākumiem. 

5. Par Alsungas novada domes izpilddirekora V.Dunajeva atbrīvošanu no ieľemamā amata. 

Pamatojoties uz  deputātes Zaigas Vanagas iesniegumu par iesniegumu  deputāta mandāta nolikšanas 
atsaukšanai, domes priekšsēdētāja Daiga Kalniľa dod vārdu deputātei Zaigai Vanagai. 
 
 Deputāte Zaiga Vanaga: izstājos no saraksta “Par Alsungas novada izaugsmi”, bet būšu lojāla Alsungai. 

 
Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniľa aicina balsot par darba kārtību, izslēdzot pirmos trīs darba kārtības 
jautājumus: 
 
1. Par deputātes Z. Vanagas iesniegumu. 

2. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par Finanšu un saimnieciskās 

darbības komitejas sastāvu. 

3. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par Izglītības, sociālo lietu, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvu. 

Balsojums: “Par“ visi deputāti, izľemot deputāti Z.Vanagu. 
 

Darba kārtībā apstiprina 2 punktus Nr.4 un Nr.5. izskatīšanu, apstiprinot  numerāciju: 

1. Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu uz Miķeļsvētku pasākumiem 

2.  Par Alsungas novada domes izpilddirekora V.Dunajeva atbrīvošanu no ieľemamā amata. 
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Ārkārtas sēdi sāk  plkst. 16.00 un beidz plkst.1730 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniľa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze 
Bloka, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga. 
Sēdē pieaicinātās personas: Kultūras nama direktore Gunta Matēviča, Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, 
Izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, pašvaldības iedzīvotājs, saraksta “Par Alsungas novada izaugsmi” pārstāvis 
Jānis Brūklis. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniľa. 
Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 
 
 
 
 
 
1.# 
Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu uz Miķeļsvētku pasākumiem 

G. Matēviča, A. Mundiciema 
 
      Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”,  tikai dome var noteikt pakalpojuma cenu.  
Izvērtējot Alsungas kultūras nama direktores G. Matēvičas iesniegumā norādīto informāciju par pasākumu izmaksām 
un biļešu cenām, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
”Par”  Daiga Kalniľa, Inga Bredovska, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Grigorijs 
Rozentāls, Māra Rozentāle, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
 
Dome nolemj:  
 
1. Apstiprināt sekojošas biļešu cenas:  

1) Liepājas bigbenda koncertam 29.09.2017. biļetes cena 5 euro, Koncerti ar PVN neapliekas. 

2) Ballei 30.09.2017., kurā spēlē grupa “Cits kvartāls” biļetes cena 3,50 euro, tai skaitā PVN. 

 

 
 
2.# 
Par Alsungas novada domes izpilddirekora V. Dunajeva atbrīvošanu no ieņemamā amata 

D.Kalniľa 
 

Ziľo domes priekšsēdētāja D. Kalniľa: 

          Saskaľā ar Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada 

pašvaldības nolikums” 13. punktu un starp Voldemāru Dunajevu un Alsungas novada domi 2013.gada 1.jūlijā 

noslēgtā Darba līguma Nr. 23/2013, ar kuru V. Dunajevs pieľemts par izpilddirektoru, 3. punktu, izpilddirektors ir tieši 

pakļauts novada domes priekšsēdētājam un atbild par visa novada izpildinstitūcijas darbu, nodrošinot pašvaldības 

funkciju un uzdevumu izpildi. Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada 

pašvaldības nolikums” 13.punktā noteikti izpilddirektora pienākumi, tie noteikti arī Darba līgumā. Izpilddirektora 

pienākumi noteikti arī likuma „Par pašvaldībām” 68. un 69.pantā.  



Kopš 21.06.2017. konstatēti vairāki gadījumi, kad izpilddirektors V. Dunajevs nepilda amata aprakstā norādītos 

uzdevumus, tai skaitā arī pēc rīkojuma saľemšanas, neievēro likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas regulē 

viľa atbildībā esošās darbības jomas, neprot vadīt savā padotībā esošo darbinieku un struktūrvienību darbu. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 13.2. un 13.26. punktu un Darba līguma Nr. 23/2013  3.1.2 un 3.1.24. punktu 05.07.2017. tika izdots 

rīkojums, uzdodot izpilddirektoram: 

1. izvērtēt pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu nepieciešamību un piemērotību (tajā skaitā 

formu un ekonomiskumu),  

2. izstrādāt siltumapgādes, ūdenssaimniecības, ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēs, kultūras 

iestāžu un citu pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodiku, kurā būtu 

noteikta pakalpojumu sniegšanas izmaksu struktūra, norādīti informācijas avoti aprēķinos iekļaujamo 

izmaksu un apjomu iegūšanai, kā arī kritēriji maksas pārskatīšanai, 

3. noteikt maksas pakalpojumu sniegšanai sasniedzamos rezultatīvos rādītājus un izstrādāt kārtību 

sistemātiskai izpildes rezultātu novērtēšanai, 

4. izstrādāt kārtību savākto notekūdeľu uzskaitei,  

5. izstrādāt pasākumu plānu, kurā būtu norādīti konkrēti uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ūdens 

zudumu samazināšanā. 

Rīkojumā uzdotais 1. un 2. uzdevums tika izpildīti savlaicīgi, bet neatbilstošā kvalitātē, par ko tika lūgts 

paskaidrojums. Rīkojumā uzdotais 4. un 5. uzdevums netika izpildīti savlaicīgi, par ko tika prasīts paskaidrojums. 

Paskaidrojumu V. Dunajevs nesniedza, bet tika iesniegti prasītie dokumenti, kuri pēc sagatavotības un iekļautās 

informācijas tika novērtēti kā neatbilstošas kvalitātes. Rīkojumā uzdotais 3. uzdevums netika izpildīts savlaicīgi, par 

ko tika prasīts paskaidrojums, kurš tika sniegts, bet tajā netika saľemta atbilde pēc būtības un uzdevums joprojām 

nav izpildīts. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika izteikta rakstveida piezīme un rājieni. Par 1. un 2. uzdevuma izpildi 

36 darba dienas pēc rīkojuma sākuma un 21 darba dienu pēc paskaidrojuma saľemšanas, kurā norādīts, ka 

uzdevumu nav iespējams izpildīt tik īsā laikā, tika prasīts iesniegt dokumentu uzlabotās versijas to esošajā izstrādes 

stadijā. Atbildē tika saľemts lūgums pagarināt izpildes termiľu līdz 31.08.2017. Tajā pašā dienā (24.08.2017.) 

izpilddirektors ar rīkojumu uzdeva domes administrācijas darbiniekiem veikt uzdotos uzdevumus. 06.09.2017. 

izpilddirektors iesniedza paskaidrojumu pēc kura satura noprotams, ka tas ir par 1. uzdevumu, bet neatbilst 1. 

uzdevumā noteiktajam. 06.09.2017. izpilddirektors iesniedza arī 2., 3., 4. un 5. prasītos dokumentus. Izvērtējot 

iesniegtos dokumentus, tie tika atzīti kā neatbilstoši. Maksas pakalpojumu cenrāža aprēķināšanā ir vispārīga 

metodika visiem pakalpojumiem, nenorādot katram sniegtajam pakalpojumam informācijas avotus aprēķinos 

iekļaujamo izmaksu un apjomu iegūšanai. Pasākumu plānā ūdens zudumu novēršanai nav norādīti izmērāmi 

rezultatīvie rādītāji, kā arī paredzēts līdz 31.10.2017. uzskaitīt ūdens skaitītājus, bet aprēķinus par uzstādīšanu veikt 

un iekļaut budžeta tāmē mēnesi vēlāk – līdz 30.11.2017. Par maksas pakalpojumu sniegšanai sasniedzamajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem nav norādīts neviens rezultatīvais rādītājs. 

Pamatojoties uz Darba līguma Nr. 23/2013 3.7.2 punktu, tika pārbaudīta ar darba aizsardzību saistītā dokumentācija 

un konstatēts, ka 01.02.2017. Alsungas novada domes priekšsēdētāja apstiprinātajā Darba aizsardzības pasākumu 

plānā 2017. – 2018. gadam nav noteikti pasākumu izpildes termiľi un atbildīgo vārdi un uzvārdi. Izpilddirektoram tika 

dots mutisks norādījums novērst konstatētos pārkāpumus, kas tika izdarīts noteiktajā termiľā līdz 17.07.2017. 

Izvērtējot paveiktā kvalitāti, tika konstatēts, ka izpilddirektora noteiktās atbildīgās personas nav iepazīstinātas ar 

uzlikto atbildību, jo nav to apstiprinājušas ar parakstu noteiktajā plāna ailē. Tika dots mutisks norādījums 

izpilddirektoram novērst konstatēto trūkumu. 25.08.2017. tika veikta atkārtota pārbaude un konstatēts, ka trūkumi nav 

novērsti un izpilddirektoram tika ar rakstisku rīkojumu uzdots sniegt paskaidrojumu. Paskaidrojumā izpilddirektors 

norādīja to, ka muzeja vadītāja atteikusies parakstīt, bet pārējie darbinieki bijuši atvaļinājumā. Pārbaudot informāciju, 

tika konstatēts, ka atvaļinājumā bija tikai pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja. Konstatētie fakti liecina par formālu 

darba pienākumu un noteikto uzdevuma izpildi vai nepildīšanu vispār. Arī 07.08.2017. un 09.08.2017. konstatētais 

fakts, ka Komunālā iecirkľa darbinieki pļauj zāli, neizmantojot austiľas aizsardzībai pret troksni, liecina, ka  Darba 

līguma Nr. 23/2013 3.7.2 punkts tiek pildīts formāli. Izpilddirektors savus pienākumus neveic pats un nepieprasa šo 



pienākumu izpildīšanu no savā pakļautībā esošām personām, nenodrošinot noteikto darba drošības un darba 

aizsardzības pienākumu izpildīšanu. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 13.21. punktu un 137. punktu, un Darba līguma Nr. 23/2013 (noslēgts 01.07.2013.) 3.1.20. punktu, 

izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes 

priekšsēdētājam, divu nedēļu laikā jāsastāda nodošanas - pieľemšanas akts par dokumentācijas un materiālo vērtību 

nodošanu. 20.07.2017. tika konstatēts, ka šis pienākums nav veikts. Pašvaldību vēlēšanas notika 2017.gada 3.jūnijā, 

Alsungas novada domes priekšsēdētājs tika ievēlēts 2017.gada 21. jūnijā. Ar rīkojumu tika uzdots sniegt 

paskaidrojumu, kā arī uzdots nodrošināt dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu domes priekšsēdētājai Daigai 

Kaniľai līdz 21.07.2017. plkst. 12:00. 2017. gada 20. jūlijā V. Dunajevs iesniedza rakstisku paskaidrojumu, ka, 

pamatojoties uz daudziem ātriem un neatliekamiem uzdevumiem, kas jāveic pēc ievēlēšanas, netika prioritāri kārtots 

nodošanas - pieľemšanas akts. 2017. gada 20. jūlijā tika parakstīts pamatlīdzekļu nodošanas - pieľemšanas akts, 

bet 1. augustā ar aktu nodotas lietu nomenklatūras, bet pati dokumentācija joprojām nav nodota. 

08.08.2017. tika konstatēts, ka Alsungas novadā nav izstrādāti un apstiprināti Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likuma 6. pantā noteiktie saistošie noteikumi, kuru likumā noteiktais izdošanas termiľš bija 2017. gada 1. marts. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 13.2. punktu un 13.15. punktu, un Darba līguma Nr. 23/2013 3.1.2. punktu un 3.1.13. punktu, ľemot vērā, 

ka izpilddirektora atbildība ir nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, izpilddirektora pienākums bija organizēt šo 

saistošo noteikumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai komiteju un domes sēdēs, izdošanu noteiktā laikā. 

Paskaidrojumā par Darba līgumā noteiktā uzdevuma nepildīšanu un likuma prasību neizpildīšanu, V. Dunajevs 

norādījis, ka iepriekšējā domes sasaukumā parasti saistošos noteikumus, kas tiek apstiprināti domes sēdē, izstrādāja 

domes priekšsēdētājs vai to uzdeva juridisko pakalpojumu sniedzējai. Konstatētie fakti un V.Dunajeva paskaidrojumi 

liecina par ilgstošu amata pienākumu nepildīšanu. 

17.08.2017. divdesmit minūtes pirms Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sēdes sākuma, V. Dunajevs 

telefoniski vērsās pie domes priekšsēdētājas ar lūgumu iekļaut komitejas sēdē saistošo noteikumu “Alsungas novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” projektu. Domes 

priekšsēdētāja D. Kalniľa sēdes sākumā lūdza V. Dunajevu iepazīstināt deputātus ar izskatāmā jautājuma būtību, lai 

lemtu par tā iekļaušanu. V. Dunajevs norādīja, ka jāskata saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu un ir lūgums deputātiem papētīt, cik atbilstošs Alsungas novada apstākļiem ir sagatavotais dokuments. 

Izpilddirektors ieradās uz sēdi nesagatavojies, bez izdrukāta saistošo noteikumu projekta un spēja pateikt precīzu 

nosaukumu tikai pēc ilgāka klusuma brīža, kad kancelejas vadītāja V. Zingberga atvēra saistošo noteikumu projektu 

rādīšanai deputātiem ar videoprojektoru. Sēdes beigās, kad bija pienākusi kārta šī jautājuma izskatīšanai, 

izpilddirektors norādīja, ka “nav jēgas debatēt, jo deputātiem ir jāiepazīstas”. Uz jautājumu, vai juridisko pakalpojumu 

sniedzējs ir izskatījis iesniegto dokumentu, atbilde bija apstiprinoša. Turpmākā sarunā par dokumenta būtību 

izpilddirektors norādīja: “Salīdzinājām ar citiem, kam ir lielāki ūdens gabali”.  

Saskaľā ar Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 13.26. punktu izpilddirektors organizē un vada ceļu apsaimniekošanu. Pamatojoties uz Darba līguma Nr. 

23/2013 3.1.21. punktu izpilddirektors plāno pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbus, tiem nepieciešamos 

līdzekļus, un sastāda gada budžeta tāmes projektu pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. 12.07.2017. tika lūgts 

iesniegt informāciju domes priekšsēdētājai, kāds ir Alsungas novada pašvaldības ceļu kopgarums, ja iespējams, 

norādot atsevišķi grantēto un asfaltēto ceļu garumu. 13.07.2017. tika saľemta atbilde, ka dati ir attīstības projektos 

(iekavās ar roku pierakstot, ka Aiga sagatavos). Pēc sarunas ar Latvijas Valsts ceļu pārstāvjiem un izpilddirektoru tika 

noskaidrots, ka pašvaldības rīcībā ir tabulas, kurās nosaukti visi ceļi, to garumi un segumu veids, tāpēc 24.08.2017. 

tika ar rīkojumu uzdots iesniegt informāciju par pašvaldības ceļu garumu un 2017. gada budžeta tāmes projektu 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. Izpilddirektors iesniedza 2011. gadā izveidotus plānus, ar svītrojumiem un 

labojumiem, kā arī nepareizu informāciju par ceļiem (Liepu ielai bija norādīts 0.37 km grants segums, kas jau vairākus 

gadus ir asfaltēts). Budžeta tāmju vietā tika iesniegta papīru kaudze, kas sastāvēja no kontu apgrozījumiem pa 

izmaksu posteľiem 2016. gadam, speciālā budžeta tāmes 2017.gadam, projekta un kontu apgrozījumiem pa 



posteľiem 2017. gadam. Lai saprastu, vai iesniegti prasītie dokumenti, iesniegtā papīru kaudzi bija jāsašķiro 

dokumentu pieprasītājam. Šis gadījums un dokumentu iesniegšana šādā veidā liecina par izpilddirektora attieksmi 

pret dokumentu kārtošanu un to uzturēšanu noteiktā kārtībā un sistēmā, kas ir ļoti būtiski pašvaldības darbā, lai 

nodrošinātu ikdienas darbu, darba nepārtrauktību domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora nomaiľas gadījumā, kā arī 

pašvaldības līdzekļu lietderīgu izlietošanu. 05.09.2017. V. Dunajevam tika pieprasīts rakstisks paskaidrojums par 

konstatētajām nepilnībām. Tajā pašā dienā tika pieprasīts sniegt paskaidrojumu arī par Valsts akciju sabiedrības 

“LATVIJAS VALSTS CEĻI” veiktajā tehniskajā revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem. Revīzijā konstatēts, ka 

pašvaldība nav iesniegusi autotransporta gada nobraukuma uzskaiti atbilstoši MK noteikumu Nr. 209 “Autotransporta 

gada nobraukuma uzskaites kārtība” 3. punkta prasībai par 2016. gadu. Tehniskās revīzijas akta sagatavotājs Gvido 

Taurītis mutiski informēja, ka šī uzskaite nav veikta kopš 2014. gada. Uz abiem rīkojumiem par paskaidrojumu 

sniegšanu tika saľemts viens paskaidrojums, kur nebija sniegts skaidrojums par konstatētajiem pārkāpumiem un to 

iemesliem, bet norādīts, ka aizrādījumi tiks novērsti revīzijas aktā norādītajos termiľos.  

Saskaľā ar Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 

nolikums” 13.26. punktu un Darba līguma Nr. 23/2013 3.1.24. punktu, izpilddirektors organizē un vada mājokļu 

apsaimniekošanu. 24.08.2017. tika veikta izlases veida mājas lietu pārbaude dzīvojamām ēkām Krasta iela 4, 

Aizputes iela 4 un Skolotāju māja. Tika pārbaudīta mājas lietu atbilstība Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra 

noteikumu Nr. 908 „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi” prasībām. Pārbaudē tika konstatēts, ka mājas 

lietas nav sakārtotas atbilstoši prasībām, daļa prasību nav ievērotas un mājas lietās trūkst dokumentu. 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas 

apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 3. punktu, dzīvojamās 

mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli nosaka vizuālajā pārbaudē, pārbaudes faktu 

fiksējot dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Izpilddirektoram V. Dunajevam tika pieprasīts uzrādīt 

visu dzīvojamo māju apsekošanu žurnālus. Tika saľemti ar roku rakstīti apsekošanas rezultāti uz 3 lapām (veikti 

10.07.2017.), neievērojot noteikto formu, kā arī vairākas kopijas par skursteľu un apkures ierīču apsekošanu un 

tehniskā stāvokļa noteikšanu, ko veikusi Kuldīgas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 2016. gada 

martā. Iesniegtie dokumenti liecina, ka ilgstoši nav veikta atbilstoša mājokļu apsaimniekošana, līdz ar to pastāv 

iespējamība, ka nav nodrošināta dzīvojamo māju kvalitātes saglabāšana pašvaldības īpašumā esošajām vai 

pašvaldības apsaimniekotajām dzīvojamām ēkām visā to ekspluatācijas laikā. Ja ēku stāvoklis ir pasliktinājies 

neatbilstošas apsaimniekošanas rezultātā, būtu jāvērtē nodarīto zaudējumu apmērs un izpilddirektora V. Dunajeva 

atbildība šo zaudējumu radīšanā. Par konstatēto faktu izpilddirektoram 05.09.2017. tika pieprasīts rakstisks 

paskaidrojums. Paskaidrojumā V. Dunajevs norāda, ka katru gadu tiek apsekots māju nolietojums, jumts, krāsns un 

dūmvadi un, ka dokumenti nav kārtoti, bet turpmāk tiks kontrolēts, lai dokumentāciju tiktu kārtota atbilstoši 

normatīviem. Līdz ar to secināms, ka tiek veikta tikai neliela daļa no Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra 

noteikumos Nr. 907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 

energoefektivitātes minimālajam prasībām” norādītajām prasībām. 

Alsungas novada domes izpilddirektors Voldemārs Dunajevs ir atbildīgā amatpersona, kas veic savus pienākumus 

saskaľā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto, Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” 13. Punktā noteikto, ľemot vērā 2013.gada 1.jūlijā noslēgtā Darba līguma 

Nr. 23/2013 nosacījumus un tajā noteiktos pienākumus. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktā noteikts, ka „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var: 11) iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.” 

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka „(1) Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba 

līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viľa spējām vai ar saimniecisku, 

organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzľēmumā, šādos gadījumos: 2) darbinieks, 

veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību...” 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2004.gada 20.oktobra spriedumā lietā Nr. SKC–570 skaidrots Darba 

likuma 101.panta pirmās daļas 2.punktā norādītā darbinieka prettiesiskas rīcības izpratne: “Darba likuma 50.panta 



pirmās daļas nosacījumos noteikts, ka darbiniekam ir pienākums veikt darbu ar tādu rūpību, kāda atbilstoši darba 

raksturam un darba veikšanai nepieciešamajām spējām un piemērotību būtu taisnīgi no viľa sagaidāma. Savukārt, šā 

likuma 86.panta pirmā daļa paredz, ka gadījumos, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai arī veic to 

nepienācīgi vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir 

pienākums atlīdzināt zaudējumus. Tādējādi minēto normu analīze ļauj secināt, ka darbinieka rīcība atzīstama par 

prettiesisku ne tikai tad, ja viľš pārkāpj kādu konkrētu normatīvā akta normu, bet arī tad, ja viľš, neizrādot 

nepieciešamo rūpību, vai nu vispār nepilda, vai nepienācīgi izpilda savus darba pienākumus, kas konkretizēti darba 

līgumā un citos darba devēja aktos, kas ir saistoši attiecīgajam darbiniekam.” 

Ľemot vērā lietas apstākļus, to, ka izpilddirektors Voldemārs Dunajevs nav pildījis vai nepienācīgi pildījis vairākus 

Darba līgumā noteiktos amata pienākumus, nav pildījis vai nepienācīgi pildījis Alsungas novada domes 20.03.2014. 

saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Alsungas novada pašvaldības nolikums” 13. punktā noteiktos pienākumus, pārkāpis 

likumu, kas nosaka pašvaldības uzdevumu un funkcijas, prasības, nav ievērojis Ministru kabineta noteikumus savas 

kompetences un atbildības jomās, lēmējvarai ir zudusi uzticība izpilddirektoram Voldemāram Dunajevam.  

Izpilddirektors V. Dunajevs iepazīstina deputātus ar rakstiski sniegtajiem paskaidrojumiem Alsungas novada domes 

priekšsēdētājai. 

 

 

Notiek deputātu diskusijas. 

      Ľemot vērā apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, kas 

nosaka, ka tikai pašvaldības dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, kā arī Darba likuma 101. 

panta pirmās daļas 2. punktu – darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja 

uzticību,  

Deputāte Daiga Kalniľa aicina deputātus balsot par lēmumprojektu: 

 1. Atbrīvot Alsungas novada domes izpilddirektoru Voldemāru Dunajevu no ieľemamā amata, pamatojoties uz 

Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2. punktu – darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis 

darba devēja uzticību ar 2017.gada 7.septembri, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājai uzteikt ar Voldemāru Dunajevu 2013.gada 1.jūlijā noslēgto 

darba līgumu, saskaľā ar Darba likuma 103. panta pirmās daļas pirmā punkta prasībām. 

3. Nozīmēt Voldemāra Dunajeva saistībā ar izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu lietošanā nodoto lietu, 

materiālo vērtību un dokumentu nodošanas – pieľemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

 Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniľa, 

 Alsungas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, 

 Alsungas novada domes Kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 

 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniľa, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Inga Bredovska,  
“Pretī” Ainars Macpans Aivars Sokolovskis Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 
“Atturas” nav 
 

Dome lemj: 

                                Lēmums netiek pieľemts. 

Sēdi vadīja 



Domes priekšsēdētāja D.Kalniľa 13.09.2017. 
Sēdi protokolēja 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga 13.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


