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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 Nr. 9  
 

Pāvilostā       2019.gada 6. septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.9.00 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 

 

Sēdi vada:  

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Vita CIELAVA 

Gints JURIKS 

Zane MEŽAVILKA 

Ārija PAIPA 

Andris ZAĻKALNS 

 

Nepiedalās: 

Ralfs JENERTS – neparedzētu apstākļu dēļ 

 

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par mierizlīguma slēgšanu 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints 

JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Zane MEŽAVILKA; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) 

deputāti, PRET - nav, ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2019. gada 6. septembra  domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 
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1.§ Par mierizlīguma slēgšanu 
(ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Zaļkalns, A. Mūrniece, G. Juriks, G. Brēdiķis, V. Cielava, Z. 

Mežavilka, A. Barsukovs, Ā. Paipa) 

 
1. Pāvilostas novada domes 2019. gada 26. augusta sēdē tika izskatīts pašvaldības juridisko 

pakalpojumu sniedzējas SIA “OZA” 19.08.2019. iesniegums Nr. 1/2019 par mierizlīguma 

noslēgšanu civillietā Nr. C69215118 Vārds, Uzvārds prasībā pret Pāvilostas novada 

pašvaldību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 5000 EUR apmērā un algas starpības 1311.79 

EUR apmērā piedziņu. 

2. Konstatēja, ka  

2.1.2018. gada 27. aprīlī Vārds, Uzvārds iesniedza tiesā prasības pieteikumu par morālā 

kaitējuma kompensācijas un darba algas starpības piedziņu. Morālā kaitējuma 

kompensācijas atlīdzība pamatota ar Vārds, Uzvārds uzskatu, ka  

2.1.1. viņai kā Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciālistei, pašvaldība bija 

noteikusi nepareizu amata saimi, saimes līmeni, mēnešalgas grupas kvalifikāciju 

līdz ar to arī atalgojumu; 

2.1.2. pašvaldība netika sniegusi viņai atbildes pēc būtības; 

2.1.3. amatalgas noteikšana, kas ir zemāks nekā pašvaldības apkopējam – sētniekam; 

2.1.4. Pāvilostas novada domes deputāti necienīgi izturējušies pret viņu Pāvilostas novada 

domes 24.11.2016. sēdē; 

2.1.5. visi augstākminētie argumenti iezīmē mobinga turpināšanos no pašvaldības puses 

pret Vārds, Uzvārds un rada viņai tiesības pieprasīt morālā kaitējuma atlīdzību. 

2.2.Pašvaldība 1. instances tiesā prasību neatzina, jo uzskatīja, ka morālais kaitējums nav 

noticis - Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciālistam bija pareizi 

noteikta amata saime, saimes līmenis, mēnešalgas grupa un atalgojums. 

2.3.Kurzemes rajona tiesa Ventspilī nosprieda daļēji apmierināt Vārds, Uzvārds prasību, 

nosakot piedzīt par labu Vārds, Uvārds 1500 EUR atlīdzību par morālo kaitējumu un 

225 EUR par advokāta pakalpojumiem. Pārējā daļā prasība tika noraidīta. 

2.4.Nepiekrītot Kurzemes rajona tiesas Ventspilī spriedumam, 19.03.2019. Pašvaldība 

iesniedza apelācijas sūdzību, savukārt Vārds, Uvārds kā reakciju uz apelācijas sūdzību 

iesniedza pretapelācijas sūdzību. 

2.5.2019. gada 19. augustā Kurzemes apgabaltiesas tiesas sastāvs rosināja Pusēm noslēgt 

izlīgumu un pašvaldībai jautājumu par izlīguma noslēgšanu izskatīt koleģiāli domes 

sēdē. 

2.6.2019. gada 26. augusta domes sēdes darba kārtībā tika iekļauts jautājums  - diskusija 

par iespējamu izlīguma noslēgšanu (diskusijas (ieraksta 20 min.45 sek.) - audioieraksts 

publicēts http://www.pavilosta.lv/upload/ieraksti/190822_0177.MP3) . Diskusijas gaitā 

tika veiktas šādas darbības: 

2.6.1. Domes deputāti atkārtoti noklausījās 24.11.2016. sēdes ierakstu un katrs no 

klātesošajiem deputātiem novērtēja sēdes gaitu, vai tajā saskatāmas pazīmes, kas 

liecina par necienīgu izturēšanos pret Vārds, Uvārds. Deputāti necieņas izrādīšanas 

pazīmes pret Vārds, Uvārds sēdes gaitā nesaskatīja. 

2.6.2. Uz SIA “Oza” juristu sagatavotajiem jautājumiem atbildēja Vērgales pagasta 

muzeja vadītāja Mirdza Sīpola un pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Mūrniece. 

2.7.2019. gada 26. augusta domes sēdē kā klausītāja piedalījās arī Vārds, Uvārds, kā arī pēc 

domes sēdes deputāti uzklausīja Vārds, Uvārds sniegto informāciju un viedokli par 

tiesvedību un iespējamo izlīguma slēgšanu. 

2.8.2019. gada 26. augustā diskusijā pēc domes sēdes tika diskutēts par iespējamo izlīguma 

piedāvājumu no pašvaldības puses, izsakot piedāvājumu – 1500 EUR morālā kaitējuma 

atlīdzība un 100 EUR atalgojuma starpības piedziņa. Atalgojuma starpības piedziņa 

pamatota ar matemātisku aprēķinu, ņemot vērā Vērgales pagasta muzeja amatu un 

atalgojumu hierarhiju. 

http://www.pavilosta.lv/upload/ieraksti/190822_0177.MP3
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2.9.Saskaņā ar deputātes Ā. Paipas sniegto informāciju, pēc domes sēdes, Vārds, Uvārds 

elektroniski nosūtījusi Ā. Paipai papildus dokumentus, lai iepazītos ar lietas apstākļiem 

un piedāvājumu izlīguma noslēgšanai: 

2.9.1. 1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 

2.9.2. 500 EUR atalgojuma starpības piedziņa; 

2.9.3. 600 EUR advokāta izdevumi. 

3. Iepazīstoties ar pieejamo informāciju un uzklausot deputātu viedokli, tiek ierosināts balstot 

atsevišķi par šādiem punktiem: 

3.1.Par mierizlīguma slēgšanu civillietā Nr. C69215118 atbilstoši Vārds, Uzvārds 

izteiktajam piedāvājumam –  

3.1.1. 1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 

3.1.2. 500 EUR atalgojuma starpības piedziņa; 

3.1.3. 600 EUR advokāta izdevumi. ; 

3.2.Par mierizlīguma slēgšanu civillietā Nr. C69215118, piedāvājot pašvaldības 

izvirzītos nosacījumus  -  

3.2.1. 1500 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 

3.2.2. 100 EUR atalgojuma starpības piedziņa. 

4. Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civilprocesa 

likuma 226.panta pirmo un otro daļu, 

 

Atklāti balsojot par lēmuma konstatējošās daļas 3.1. punktu un tā apakšpunktiem: PAR 

– 1 (Zane MEŽAVILKA)  deputāte, PRET – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita 

CIELAVA; Gints JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS), 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

5. Neslēgt mierizlīgumu civillietā Nr. C69215118 atbilstoši Vārds, Uzvārds izteiktajam 

piedāvājumam –  

5.2.1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 

5.3.500 EUR atalgojuma starpības piedziņa; 

5.4.600 EUR advokāta izdevumi. ; 

 

Atklāti balsojot par lēmuma konstatējošās daļas 3.2. punktu un tā apakšpunktiem: PAR 

– 6 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints JURIKS; Ārija PAIPA; 

Andris ZAĻKALNS)  deputāti, PRET – 2 (Uldis KRISTAPSONS; Zane MEŽAVILKA), 

ATTURAS – nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

6. Piedāvāt Vārds, Uvārds slēgt mierizlīgumu civillietā Nr. C69215118, izvirzot šādus 

nosacījumus  -  

6.1.1500 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 

6.2.100 EUR atalgojuma starpības piedziņa. 
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Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 26. septembrī  Pāvilostas novada pašvaldībā 

Sēde slēgta plkst. 9 30  

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons  06.09.2019. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 

 

19.09. 

9.30 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.00 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

11.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.30 Finanšu komitejas sēde 


