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SPRIEDUMS 
Latvijas tautas vārdā 

 

Rīgā                                                   2011.gada 16.maijā 

 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesas sēdes priekšsēdētājs K.Berķis, 

tiesneši M.Birzgalis un A.Šteinberga, 

 

piedaloties pieteicējas K.J. pārstāvim D.Š. un  atbildētājas Latvijas Republikas 

pusē pieaicinātās iestādes /darbavieta/ pārstāvim R.K., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

K.J. pieteikumu par vadības līguma izbeigšanas tiesiskuma izvērtēšanu un 

nesamaksātās atlīdzības izmaksu, sakarā ar K.J. apelācijas sūdzību par 

Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 18.marta spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2006.gada 3.februārī starp /ministrs/ un /darbavieta/ /amats/ K.J. 

(turpmāk arī – pieteicēja) tika noslēgts vadības līgums Nr.40.  

2006.gada 2.maijā /ministrs/ ar rezolūciju Nr.1-20m/5623 sakarā ar to, ka 

ir zudusi lietderība, uzdeva sagatavot nepieciešamos dokumentus 2006.gada 

3.februāra vadības līguma Nr.40 laušanai. 

Ar 2006.gada 10.maija vēstuli Nr.1-20m/2495 /ministrs/ informēja 

pieteicēju, ka vadības līgums Nr.40 tiks lauzts ar 2006.gada 9.jūniju, 

pamatojoties uz minētā līguma 12.5.apakšpunktu. 

Ar 2006.gada 20.jūnija vēstuli Nr.1-20m/3312 /ministrs/ informēja 

pieteicēju, ka pieteicējas iebildumi nav pamats vadības līguma Nr.40 atstāšanai 

spēkā un vadības līgums Nr.40 ir lauzts 2006.gada 9.jūnijā.  

 

[2] 2006.gada 17.augustā Administratīvajā rajona tiesā saņemts 

pieteicējas pieteikums, kurā lūgts atcelt /ministrs/ 2006.gada 10.maija vēstuli 

Nr.1-20m/2495 un /ministrs/ 2006.gada 2.maija rezolūciju Nr.1-20m/5623, kā 

arī uzdot izmaksāt K.J. neizmaksāto atalgojumu.  

Pieteikumā norādīts, ka /ministrs/ 2006.gada 10.maija vēstule Nr.1-

20m/2495 un 2006.gada 2.maija rezolūcija Nr.1-20m/5623 ir prettiesiski 

administratīvie akti, un vadības līguma Nr.40 laušana sakarā ar šaubām par 

līguma lietderību vai uzticības zaudēšanu nav pamatota. Pieteicējas ieskatā 

vadības līgums Nr.40 lauzts ar mērķi viņu slēpti sodīt.  
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[3] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2007.gada 6.februāra 

lēmumu pieteikums pieņemts un ierosināta administratīvā lieta par vadības 

līguma izbeigšanas tiesiskuma izvērtēšanu un nesamaksātās atlīdzības izmaksu 

(lietas I sējuma  210.-214.lapa).  
 

[4] 2007.gada 23.jūlijā pieteicēja iesniegusi pieteikuma papildinājumus 

(lietas II sējuma 4.-9.lapa). 

Pieteikuma papildinājumos pieteicēja norāda, ka vadības līgumā noteiktā 

atlīdzība ir ievērojama /amats/ darba samaksas daļa un pieteicējai bija tiesības 

paļauties uz to, ka vadības līgums ar viņu tiks slēgts, jo tāds bija noslēgts ar 

/amats/ vietas izpildītāju. Ja neeksistētu šāds vadības līgums, tad pieteicēja uz 

vakanci /darbavieta/ nepieteiktos. 

Pieteicēja lūdz tiesu uzdot atbildējai izmaksāt vadības līgumā noteikto 

atlīdzību par laika posmu no vadības līguma laušanas brīža līdz sprieduma spēkā 

stāšanās brīdim, kā arī segt personisko un morālo kaitējumu.  

 

[5] 2007.gada 8.martā tiesā saņemtajos rakstveida paskaidrojumos 

/darbavieta/ (turpmāk arī – atbildētāja) norāda, ka pieteikumu neatzīst, 

pamatojoties uz turpmāk minētajiem apsvērumiem. 

[5.1] Atbildētāja nepiekrīt, ka ar pieteicēju slēgtais līgums ir publisko 

tiesību līgums. Vadības līguma mērķi un uzdevumi atbilst /amats/ kā ministrijas 

administratīvā vadītāja pienākumiem un funkcijām. Ņemot vērā to, ka ar līgumu 

pieteicējai nav uzlikti nekādi papildus pienākumi, vadības līgums pēc būtības ir 

iekšējs lēmums, kura mērķis ir amatpersonas materiāla stimulēšana. 

[5.2] Pieteikumā pieteicēja norāda, ka viņas atalgojums vadības līguma 

laušanas rezultātā samazinājies par 44,8%, taču atalgojumu pieteicējai kā 

ierēdnei nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu 

Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un 

amatpersonu un Centrālās vēlēšanu sistēmas un Centrālās zemes komisijas 

darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu 

pabalstiem un kompensāciju” prasībām, kam pieteicējas atalgojums atbilst. 

[5.3] Pieteicējai, stājoties amatā, nebija pamata paļauties, ka vadības 

līgums ar viņu tiks slēgts, jo saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra 

noteikumu Nr.46 „Noteikumi par vadības līgumiem” 4.punktu vadības līguma 

slēgšanu var ierosināt jebkura no līgumslēdzējpusēm, tāpat arī vienošanās par 

atlīdzību ir divpusēja.  

 

[6] 2008.gada 21.jūlijā pieteicēja iesniegusi apgabaltiesā pieteikuma 

papildinājumus (lietas III sējuma 132.-134.lapa), kuros norādīts, ka pieteicēja 

lūdz atlīdzināt viņai nodarīto morālo kaitējumu Ls 18 000 apmērā sakarā ar 

ilgstoši neizmaksāto atlīdzību, iztikas līdzekļu trūkumu, kad pieteicējas 

padotām, hierarhiski zemākām amatpersonām civildienesta ienākumi pārsniedz 

pieteicējas ienākumus.  
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[7] 2008.gada 10.novembrī tiesā saņemts pieteikuma papildinājums (lietas 

IV sējuma 13.lapa), kurā pieteicēja lūdz tiesu ņemt vērā Rīgas pilsētas Centra 

rajona tiesas tiesneses 2008.gada 21.jūnija lēmumā Nr.3-10/211/3 norādīto, ka 

publisko līgumu laušana ir skatāma Administratīvajā rajona tiesā, tiesai 

piemērojot Civillikuma 1635.pantā, 2352.
1
pantā un Darba likumā ietvertās 

tiesību normas. 

 

[8] Ar Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 18.marta spriedumu 

pieteicējas pieteikums noraidīts. 

Spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem. 

[8.1] Lietā nav strīda par to, ka vadības līgumā noteiktais atalgojums nav 

ne prēmija, ne pabalsts Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu 

Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un 

amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas 

darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu 

pabalstiem un kompensāciju” izpratnē. 

Tiesa secina, ka pieteicējai ar atbildētāja 2006.gada 5.janvāra rīkojumu 

Nr.18-p par darba pienākumu pildīšanu /darbavieta/ noteiktais atalgojums Ls 

924 ir maksimālais iespējamais pieteicējai kā ierēdnim ar 2.kvalifikācijas klasi. 

Gadījumā, ja pieteicēja kā /amats/ uzņemas papildus pienākumus vai aizstāj 

promesošu darbinieku atbilstoši savām profesionālajām zināšanām un 

kompetencei, tad viņai ir tiesības uz papildu darbu samaksu, nepārsniedzot 40% 

no Ls 924. 

[8.2] Ņemot vērā, ka lietā nav strīda par to, ka vadības līgums ir slēgts 

starp pieteicēju kā /amats/ un /ministrs/, tad tiesa attiecībā uz līgumslēdzējpušu 

statusu izskatāmajā lietā konstatē atbilstību Ministru kabineta 1997.gada 

21.janvāra noteikumu Nr.46 „Noteikumi par vadības līgumiem” prasībām. Taču 

vadības līgums nevar tikt uzskatīts par tādu līgumu, ar kuru personai tiek 

uzticēta darba pienākumu izpilde vai atlīdzība par to vērtēta kā samaksa par 

darbu. 

Tiesa secina, ka atbilstoši iepriekšminētajos noteikumos ietvertajām 

normām vadības līgumi tiek slēgti starp valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un 

darbiniekiem par tādu pienākumu izpildi, kas nav darbinieka tiešie darba 

pienākumi vai papildus pienākumi, par ko maksājams atalgojums saskaņā ar 

Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 „Noteikumi par 

tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās 

vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas 

sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” 

normām. Attiecīgi tiesa secina, ka atalgojums, ko persona saņem par vadības 

līguma izpildi, nav uzskatāms par darba algu vai darba samaksu. 

[8.3] Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk 

– Senāts) savā 2006.gada 21.decembra nolēmumā lietā SKA-0657-06 prima 

facie ir secinājis, ka „faktiski ar vadības līgumu K.J. netika uzlikti nekādi 

papildu pienākumi. Par vadības līgumā minēto uzdevumu izpildi viņa jebkurā 

gadījumā būtu atbildīga kā /amats/ (ministrijas administratīvā vadītāja). Drīzāk 
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secināms, ka izpildās viens līgumā minētais mērķis – finansiāli stimulēt K.J. 

Savukārt, ja ministrs finansiāli stimulē amatpersonu par tādu pienākumu 

pildīšanu, kas jau paši par sevi ir tās kompetencē, tad būtu pamats uzskatīt, ka 

vadības līgumā paredzētā atlīdzība ir daļa no attiecīgās amatpersonas 

atalgojuma”.  

Pieteicējai ar vadības līgumu ir uzticēta iekšējo normatīvo aktu izstrāde kā 

papildus pienākums, taču iestādes darba organizāciju nodrošina iestādes 

vadītājs. Savukārt valsts pārvaldē iestādes darbs tiek organizēts ar iekšējo 

normatīvo aktu palīdzību. Tiesa uzskata, ka ar vadības līgumu noteiktie 

pienākumi pieteicējai bija jāpilda saskaņā ar normatīvo aktu dotu uzdevumu un 

neatkarīgi no vadības līguma esamības.  

[8.4] Lai arī 2006.gada 3.februāra vadības līgums pēc formas atbilst 

vadības līgumam, pēc satura tas uzskatāms par atalgojumu palielinošu 

vienošanos pieteicējai par /amats/ pienākumu pildīšanu, jo tas slēgts ar nolūku 

palielināt atlīdzību par /amats/ pienākumu pildīšanu /darbavieta/ un uzskatāms 

par simulatīvu darījumu. Vadības līgums būtu uzskatāms par pamatotu un 

tiesisku pieteicējas ienākumu papildināšanai tajā gadījumā, ja ar to noteiktie 

pienākumi pieteicējai būtu ārpus /amats/ ikdienas pienākumu loka, proti, ja 

vadības līgums Nr.40 būtu slēgts par tādu uzdevumu izpildi, kas /amats/ nav 

noteikts tiesību normās vai amata aprakstā un ietvertu atbildētāja darba 

kvalitātes uzlabošanu vai līdzekļu ekonomisku un efektīvu izlietojumu. 

[8.5] Senāts ir atzinis – lai noskaidrotu, vai tiesiskā paļāvība ir vai nav 

jāņem vērā, jāatbild uz trīs jautājumiem: 1) vai bija kaut kas, uz ko varēja 

paļauties (skaidrs iestādes izteikums), 2) vai attiecīgā persona tiešām uz to 

paļāvās, 3) vai attiecīgā personas paļāvība ir aizsardzības vērta (sk. Senāta 

2005.gada 12.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-93 13.punktu).  

Apstāklis, ka citās ministrijās ar /amats/ ir slēgti vadības līgumi un maksāts 

attiecīgs atalgojums, ir uzskatāms par vispārpieņemtu praksi, kas varēja radīt 

pieteicējai tiesisko paļāvību par to, ka, ieņemot /amats/ amatu /darbavieta/, 

pieteicēja iegūs tiesības uz papildu atalgojumu vadības līguma ietvaros. Tiesas 

ieskatā, šāda tiesiskā paļāvība būtu aizsargājama tikai gadījumā, ja attiecībā uz 

pieteicēju būtu konstatējama arī abu pārējo kritēriju esamība – vai persona 

tiešām uz to paļāvās un vai personas paļāvība ir aizsardzības vērta. Faktiski 

tiesiskās paļāvības vērtēšanā ir pārbaudāms arī tas, vai šāda tiesiskā paļāvība 

varēja tikt radīta tieši pieteicējai un tieši attiecībā uz vadības līgumu Nr.40, kas 

slēgts starp pieteicēju un /ministrs/. 

Tiesa uzskata, ka pieteicēja, uzņemoties un pildot /amats/ pienākumus 

/darbavieta/, proti, esot iestādes administratīvā vadītāja ar augstu izglītības 

līmeni, nevarēja nezināt tiesību normas, kas kalpo par pamatu iestādes darba 

nodrošināšanai, tāpat ir apšaubāms, ka pieteicēja nebūtu sapratusi, ka vadības 

līgumā ietvertie pienākumi ir tie, kuri /amats/ jāuzņemas pēc likuma vai arī to, 

ka atlīdzības apmēra un samaksas sistēmas maksimālā robeža par darba 

pienākumu pildīšanu ir noteikta tiesību normās. Otrkārt, attiecībā uz to, vai 

tiesiskā paļāvība ir aizsardzības vērta, tiesa nevar atbildēt apstiprinoši, jo  

pieteicējas tiesiskā paļāvība varētu tikt aizsargāta gadījumā, ja tiesa nebūtu 
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konstatējusi, ka vadības līguma noslēgšana konkrētajā lietā atbilst simulatīva 

darījuma pazīmēm, proti, noslēgtais līgums pēc būtības nav uzskatāms par 

vadības līgumu.  

Gadījumā, ja 2008.gada 13.novembrī Saeimas pieņemtā likuma 

„Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” likumprojekta anotācijā būtu atsauce uz vadības līgumu slēgšanas 

praksi, šāds secinājums nesaista tiesu konkrētas lietas vai konkrēta jautājuma 

izlemšanā. 

[8.6] Tiesa atzīst par pamatotām pieteicējas iebildes, ka /ministrs/ 

2006.gada 10.maija vēstules Nr.1-20m/2496 jeb vadības līguma uzteikuma 

noformējumā nav ievērotas Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 

prasības par to, kā noformējams administratīvais akts, kā arī par to, ka tajā nav 

atspoguļoti lietderības apsvērumi.  

 

[9] Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 18.marta spriedumu 

pieteicēja iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot atcelt minēto spriedumu. 

Apelācijas sūdzība pamatota ar turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[9.1] Administratīvā tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā. 

[9.2] Pieteicēja nevarēja izmantot Administratīvā procesa likuma 

145.panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, tajā skaitā tiesa nav nopratinājusi 

pieteicējas norādītos lieciniekus, kas varēja liecināt, piemēram, to, ka pieteicēja, 

pamatojoties uz vadības līgumu, veica pienākumus, kas nav /amats/ pienākumi, 

un šos pienākumus veica ārpus darba laika, kā arī ārpus valsts civildienesta 

dienesta vietas. 

[9.3] Tiesa nav vērtējusi, vai noslēgtais vadības līgums ir noslēgts 

publisko tiesību jomā kā publisko tiesību līgums. Ņemot vērā, ka pieteicēja nav 

atradusies darba tiesiskajās attiecībās ar atbildētāju, tad nav pamatots tiesas 

apgalvojums, ka noslēgtais vadības līgums ir uzskatāms par darba līguma 

papildinājumiem. Tiesa ir pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 250. un 

350.pantu, kā arī citas būtiskas tiesību normas par spriedumu taisīšanu. 

[9.4] 2006.gada 10.maija vēstulē (aktā) Nr.1-20m/2495 nav norādīts 

pamatojums, proti, tajā nav norādīts, kādēļ vadības līgums uzskatāms par 

nelietderīgu. Savukārt tiesa pati ir noteikusi pamatojumu vadības līguma 

nelietderībai. 

[9.5] Pieteicēja norāda, ka ar vadības līgumu uzdotie uzdevumi viņai 

nebūtu jāpilda, ja nebūtu noslēgts šāds līgums. 
 

 

[10] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis apelācijas sūdzību uzturēja.  

Tiesas sēdē atbildētāja pārstāvis apelācijas sūdzību neatzina un lūdza 

pieteikumu noraidīt. 
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Motīvu daļa  

 

[11] Lietā nav strīda par to, ka 2006.gada 3.februārī starp /ministrs/ un 

/darbavieta/ /amats/ K.J. (pieteicēju) noslēgts vadības līgums Nr.40, kurš ticis 

lauzts 2006.gada 9.jūnijā. 

Pieteicēja uzskata, ka vadības līgums ar viņu ir ticis lauzts prettiesiski. 

 

[12] Lai pareizi noteiktu pieteikuma priekšmetu, pirmkārt, lietā ir 

noskaidrojama vadības līguma juridiskā daba.  

 

[13] Vadības līgumu saturu un noslēgšanas kārtību valsts pārvaldē noteica 

Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumi Nr.46 „Noteikumi par 

vadības līgumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.46). 

Saskaņā ar Noteikumu Nr.46 2.punktu vadības līgums ir rakstiska 

vienošanās starp līgumslēdzējām pusēm, lai panāktu resursu efektīvu 

izmantošanu valsts pārvaldes iestāžu darbības programmās vai prioritātēs, kā arī 

budžeta programmās vai apakšprogrammās noteikto mērķu sasniegšanai vai 

likumos un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei un veicinātu 

amatpersonu materiālo ieinteresētību vadības līgumā noteikto rezultātu 

sasniegšanai.  

Senāts šajā lietā, izvērtējot Noteikumu Nr.46 2.punkta normu, ir secinājis, 

ka vadības līgumi, pirmkārt, ir slēdzami valsts pārvaldes iekšienē un, otrkārt, ar 

mērķi efektīvi izmantot jau esošos cilvēkresursus valsts pārvaldē, lai iestāde 

varētu pēc iespējas efektīvāk veikt savus uzdevumus (sk. Senāta 2006.gada 

21.decembra lēmuma šajā lietā 10.punktu, lietas I sējuma 185.-198.lapa). 

 

[14] Izvērtējot konkrētā vadības līguma saturu, konstatējams, ka tas ir 

noslēgts starp /ministrs/ un pieteicēju kā /darbavieta/ /amats/, proti, 

amatpersonu.  

Līgumā norādīts, ka tas noslēgts, lai sasniegtu šādus mērķus: resursu 

efektīvu izmantošanu ministrijas darbības programmās vai prioritātēs; 

deklarācijā par Ministru kabinetu iecerēto darbību izpildei noteikto uzdevumu 

realizāciju; ministrijas budžeta programmās un apakšprogrammās noteikto 

mērķu realizāciju; likumos un citos normatīvajos aktos ministrijai noteikto 

uzdevumu izpildi; nodrošinātu ar Eiropas integrācijas procesu saistīto uzdevumu 

sekmīgu izpildi, /amats/ materiālo ieinteresētību šajā līgumā noteikto rezultātu 

sasniegšanai (līguma 2.punkts). 

Ar līgumu pieteicējai pielīgts veikt uzdevumus /amats/ kompetences 

jomā: organizēt un nodrošināt ministrijas organizējošo tiesību aktu izstrādi; 

organizēt ministrijas struktūras optimizācijas pasākumus; organizēt un 

nodrošināt pasākumu plāna izstrādi ministrijas kontroles sistēmas optimizācijai; 

uzraudzīt Terminoloģijas likuma virzību (līguma 4.punkts). 

Izvērtējot konkrētā vadības līguma saturu, secināms, ka tas atbilst 

Noteikumos Nr.46 noteiktajām prasībām, proti, konkrētā vadības līguma  mērķis 



 7 

ir vērsts uz valsts pārvaldes efektivitāti un ar minēto vadības līgumu pieteicējai 

uzdots pildīt valsts pārvaldes uzdevumus, kas izriet no pieteicējas amata iestādē.  

Līgums atzīstams par tiesisku, jo tas noslēgts atbilstoši Noteikumu Nr.46 

normām. Apgabaltiesa nekonstatē konkrētā vadības līguma noteikumu vai 

Noteikumu Nr.46 normu pretrunu ar augstāka juridiskā spēka normām. Arī 

procesa dalībnieki nav cēluši iebildumus par noslēgtā līguma tiesiskumu (tiesas 

sēdes protokols, lietas V sējuma 58.-61.lapa). 

 

[15] Izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas, kas reglamentē vadības 

līgumu slēgšanu, kā arī konkrētā vadības līguma saturu, Administratīvā 

apgabaltiesa atzīst, ka minētais līgums ir atzīstams par publisko tiesību līgumu, 

kas noslēgts valsts pārvaldes ietvaros.  

Uz minēto norāda iepriekš konstatētie apstākļi, proti, līgums noslēgts, 

pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu, tas ir noslēgts starp valsts pārvaldes 

iestādi (ministri) un tai īpaši pakļautu personu (amatpersonu), līgums noslēgts 

publisko tiesību jomā, tā mērķis ir valsts pārvaldes resursu efektīva izlietošana, 

un līguma priekšmets ir valsts pārvaldes uzdevumu veikšana. 

 

[16] Tomēr ne visi publisko tiesību līgumi ir pārbaudāmi administratīvā 

procesa kārtībā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 2.pantā definētajiem likuma 

pamatmērķiem administratīvā procesa kārtībā ir pārbaudāmas konkrētas publiski 

tiesiskas attiecības starp valsti un privātpersonu. Proti, vērtējamām attiecībām 

jābūt vērstām uz āru. Administratīvās apgabaltiesas ieskatā, minētā prasība ir 

attiecināma arī uz publisko tiesību līgumu pārbaudi tiesā.  

Iepriekš minētais secinājums izriet arī no Administratīvā procesa likuma 

3.panta trešajā daļā noteiktā, ka šā likuma noteikumi, kas attiecas uz 

administratīvo aktu, ir attiecināmi arī uz publisko tiesību līgumu tiktāl, ciktāl tas 

nav pretrunā ar šo administratīvā procesa institūta būtību vai ciktāl citas tiesību 

normas nenosaka citādi.  

Līdz ar to, lai noteiktu, vai strīds attiecībā uz konkrēto vadības līgumu ir 

pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā, lietā nepieciešams noskaidrot, vai 

vadības līguma laušana ietekmēja pieteicēju ārpus iekšējām dienesta attiecībām. 

 

[17] No Senāta prakses izriet, ka jebkāds lēmums par mēnešalgas 

noteikšanu amatpersonai būtiski skar šīs amatpersonas tiesības uz darba 

samaksu, līdz ar to šāds lēmums skar ierēdni ārpus iekšējām dienesta attiecībām 

jeb „uz āru”, un tas ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā (sk. Senāta 

2010.gada 22.februāra lēmuma lietā Nr.SKA-127/2010 14.punktu; Senāta 

2010.gada 30.aprīļa lēmuma lietā Nr.SKA-407/2010 8.punktu).  

Apgabaltiesas ieskatā, secinājums, ka lēmums, kas skar ierēdņa darba 

samaksu ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā, izriet no Satversmes 

107.pantā noteiktā, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam 

darbam atbilstošu samaksu (..), kā arī Administratīvā procesa likuma 1.panta 
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trešās daļas, kurā noteikts, ka administratīvais akts cita starp ir lēmums, kas 

būtiski ierobežo amatpersonas cilvēktiesības. 

 

[18] Lai arī izskatāmajā lietā ar vadības līgumu pieteicējai noteiktā 

atlīdzība nav atzīstama par pieteicējas kā civildienesta ierēdnes mēnešalgu, 

piemaksu, prēmiju, pabalstu vai kompensāciju Ministru kabineta 2005.gada 

20.decembra noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, 

darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes 

komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī 

ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” izpratnē, Administratīvā apgabaltiesa 

atzīst, ka arī atlīdzība, kas pieteicējai pielīgta ar konkrēto vadības līgumu, veido 

daļu no pieteicējas kā amatpersonas atalgojuma. Administratīvās apgabaltiesas 

ieskatā šādu secinājumu ļauj izdarīt turpmāk norādītie argumenti. 

 

[19] Noteikumu Nr.46 3.punktā norādīts, ka vadības līgums neaizstāj 

Latvijas darba likumu kodeksā (šobrīd – Darba likumā) un likumā „Par valsts 

civildienestu” (šobrīd – Valsts civildienesta likumā) noteiktās darba un dienesta 

attiecības, kā arī darba un dienesta attiecības, ko nosaka īpaši likumi. 

Arī vadības līguma 3.2.punktā ir noteikts, ka konkrētais līgums neaizstāj 

Darba likumā noteiktās darba attiecības. (Pieteicēja vadības līguma noslēgšanas 

brīdī atradās dienesta attiecībās ar valsti, kuras regulēja Valsts civildienesta 

likuma normas, tādēļ apgabaltiesas ieskatā līgumā ietvertā norāde ir attiecināma 

uz pieteicējas civildienestu.)  

Senāts šajā lietā ir norādījis, ka, izvērtējot vadības līgumu mērķi un no 

tiesību normām izrietošos /amats/ uzdevumus, kā arī konkrētā vadības līguma 

noteikumus, pirmšķietami secināms, ka faktiski ar vadības līgumu pieteicējai 

nav tikuši uzlikti nekādi papildu pienākumi un par vadības līgumā minēto 

uzdevumu izpildi pieteicēja jebkurā gadījumā būtu atbildīga kā /amats/ 

(ministrijas administratīvā vadītāja).  

Minēto secinājumu apstiprina arī vadība līguma 4.punktā noteiktais, ka 

pieteicējai ar līgumu uzdots veikt uzdevumus, kas ietilpst /amats/ kompetences 

jomā. Proti, ar vadības līgumu jau expressis verbis noteikts, ka uzdevumi, kurus 

ar līgumu ir apņēmusies veikt pieteicēja, ir saistīti ar viņas ieņemamo amatu un 

tieši izriet no šim amatam noteiktā kompetences apjoma. 

Apgabaltiesas ieskatā no iepriekš minētā secināms, ka vadības līgums 

neaizstāja pieteicējas dienesta attiecības ar iestādi, bet faktiski tās papildināja. 

Proti, vadības līgums pastāvēja paralēli un papildus tām tiesiskajām attiecībām, 

kas bija nodibinātas starp valsti un pieteicēju, pamatojoties uz 

administratīvajiem aktiem, ar kuriem pieteicēja tika iecelta /darbavieta/ /amats/ 

amatā un pieteicējai noteikts atalgojums. 

Uz to norāda arī vadības līguma 8.1.3.punkts, no kura izriet, ka pieteicējai 

ir pielīgts pienākums līgumā noteiktos uzdevumus pildīt, ja tas ir nepieciešams, 

arī virs nedēļas normālā darba laika. Šāds pienākums pieteicējai kā ierēdnei 

nevarēja tikt noteikts saskaņā ar Valsts civildienesta likuma normām, līdz ar to 
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šādas atrunas nevarēja būt ietvertas arī administratīvajos aktos, ar kuriem tika 

noteikts pieteicējas statuss un atalgojums. 

No lietas materiāliem (lietas II sējuma 10.-175.lapa) konstatējams, ka 

šādi vadības līgumi ir bijuši noslēgti ar visiem ministriju /amats/, kas ļauj 

pieņemt, ka valsts pārvaldē tā ir bijusi iedibināta prakse, ka papildus /amats/ 

atalgojumam minētās amatpersonas ir saņēmušas atlīdzību, kas tām tikusi 

pielīgta ar vadības līgumu. 

Turklāt ar vadības līgumu pieteicējai noteiktā atlīdzība Ls 750 apmērā, 

salīdzinot ar noteikto mēnešalgu Ls 920 apmērā, ir atzīstama par ievērojamu 

(būtisku) daļu no pieteicējas atalgojuma par /amats/ amata pienākumu veikšanu. 

Arī no Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.459 

„Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.46 

„Noteikumi par vadības līgumiem”” 1.4.punkta, kas papildināja Noteikumus 

Nr.46 ar normu par to, ka noslēgtā vadības līguma atlīdzības apmērs mēnesī 

nepārsniedz 40% no ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai noteiktās 

mēnešalgas, izriet secinājums, ka vadības līguma atlīdzības apmērs ir ticis 

saistīts ar amatpersonas mēnešalgu. 

  

[20] Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā apgabaltiesa 

atzīst, ka vadības līguma laušana, ar kuru pieteicējai bija noteikta atlīdzība par 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, ietekmē pieteicējas Satversmes 107.pantā 

noteiktās tiesības uz darba samaksu un skar pieteicēju ārpus dienesta attiecībām 

jeb „uz āru”, līdz ar to strīds par vadības līguma izbeigšanu konkrētajā gadījumā 

ir pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā. 

 

[21] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 184.panta ceturtajai daļai 

pieteikumu administratīvajā tiesā var iesniegt par publisko tiesību līguma 

atbilstību tiesību normām, tā spēkā esamību, noslēgšanu vai izpildes pareizību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ievērojot iepriekš minēto un konkrētās lietas apstākļus, Administratīvā 

apgabaltiesa secina, ka pieteicējas prasījums ir vērtējams kā prasījums par 

publisko tiesību līguma izpildi, proti, lietas ietvaros ir pārbaudāms, vai vadības 

līgums ar pieteicēju ir lauzts atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem un tiesību 

normām, proti, vai līgums ir izpildīts pareizi. 

 

[22] Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta otrajā daļā ietverti vispārīgi 

nosacījumi attiecībā uz publisko tiesību līgumu slēgšanu, kas noteic, ka publisko 

tiesību līgumu slēdz rakstveidā, ievērojot Civillikuma noteikumus un 

normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.  

No iepriekš minētā secināms, ka publisko tiesību līgumiem ir jāatbilst gan 

civiltiesiskajiem priekšnoteikumiem, gan papildus arī publisko tiesību 

noteikumiem. Arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā norādīts, ka 

publisko tiesību elementi tikai papildina un modificē privāttiesisko līgumu un tā 

noslēgšanas apstākļus, šāds „papildināts un modificēts” līgums tad ir publisko 

tiesību līgums (sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. Latvijas 
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Vēstnesis, 2002, Nr.95, 6.nodaļas pirmā rindkopa un 52.zemsvītras 

paskaidrojums). 

Līdz ar to, lai noskaidrotu, vai vadības līgums ar pieteicēju ir izpildīts 

pareizi, līgumā ietvertie nosacījumi attiecībā uz līguma izbeigšanu ir izvērtējami 

ne tikai kopsakarā ar tiesību normām, kas reglamentē publisko tiesību līgumu, 

tostarp vadības līgumu noslēgšanu, bet arī kopsakarā ar Civillikuma normām, 

kas reglamentē privāttiesisko līgumu noslēgšanas un izpildes jautājumus. 

 

[23] Ne Valsts pārvaldes iekārtas likums, ne Noteikumi Nr.46 neparedz 

nosacījumus attiecībā uz vadības līguma vienpusēju izbeigšanu. 

Civillikuma 1589.pants noteic, ka vienpusēja atkāpšanās no līguma ir 

pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos 

apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.  

No vadības līguma Nr.40 12.5.apakšpunkta izriet, ka puses ir vienojušās, 

ka gadījumā, ja ministrei rodas šaubas par līguma turpmāko lietderību, kā arī 

sakarā ar uzticības zaudēšanu pieteicējai, ministre vadības līgumu var lauzt 

jebkurā laikā, informējot par to pieteicēju mēnesi iepriekš. 

No lietas materiāliem konstatējams, ka 2006.gada 2.maijā /ministrs/ ar 

rezolūciju Nr.1-20m/5623 ir uzdevusi sagatavot nepieciešamos dokumentus 

2006.gada 3.februāra vadības līguma Nr.40 laušanai sakarā ar to, ka ir zudusi 

lietderība (lietas I sējuma 31.lapa). 

Pieteicēja par vadības līguma laušanu ir tikusi informēta ar /ministrs/ 

2006.gada 10.maija vēstuli Nr.1-20m/2495, kurā norādīts, ka vadības līgums 

Nr.40 tiks lauzts ar 2006.gada 9.jūniju, pamatojoties uz minētā līguma 

12.5.apakšpunktu nosacījumiem (lietas I sējuma 32.lapa). 

Ar 2006.gada 20.jūnija vēstuli Nr.1-20m/3312 /ministrs/ ir informējusi 

pieteicēju, ka pieteicējas iebildumi nav pamats vadības līguma Nr.40 atstāšanai 

spēkā, jo pieteicēja ir akceptējusi /darbavieta/ tiesības lauzt konkrēto līgumu 

atbilstoši līguma 12.5.apakšpunktam un līgumattiecības ar pieteicēju ir izbeigtas 

2006.gada 9.jūnijā (lietas I sējuma 37.lapa). 

Ņemot vērā /ministrs/ 2006.gada 2.maija rezolūcijā ietverto pamatojumu, 

secināms, ka ministre ar pieteicēju noslēgto vadības līgumu ir atzinusi par 

nelietderīgu un ir vienpusēji lauzusi to, pamatojoties uz līguma 

12.5.apakšpunktu. 

Ievērojot iepriekš noskaidrotos apstākļus, Administratīvā apgabaltiesa 

atzīst, ka no konkrētā vadības līguma šāda tiesība ministrei bija pielīgta, līdz ar 

to šāda vienpusēja atkāpšanās no līguma, izbeidzot to pirms līgumā noteiktā 

termiņa, atbilst Civillikuma 1589.panta nosacījumiem, jo bija pielīgta saskaņā ar 

noslēgto līgumu.  

 

[24] Pieteicēja iebilst pret līguma laušanas pamatojumu, proti, uzskata, ka 

konkrētajā gadījumā nebija iestājušies apstākļi, kas ļautu atzīt iepriekš noslēgto 

vadības līgumu par nelietderīgu un izbeigt to pirms termiņa. Turklāt pieteicēja 

uzskata, ka lēmums par līguma izbeigšanu (laušana) ir administratīvais akts, līdz 
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ar to tam ir jāatbilst visām administratīvajam aktam izvirzītajām formas un 

satura prasībām. 

 

[25] Administratīvā apgabaltiesa atzīst par nepamatotu pieteicējas 

viedokli, ka lēmums par līguma laušanu ir izdodams kā administratīvais akts. 

Attiecībā uz vadības līgumu noslēgšanu vai izbeigšanu šādas prasības tiesību 

normās nav noteiktas. Turklāt prasība vadības līgumu noslēgt vai izbeigt ar 

administratīvo aktu būtu pretrunā publisko tiesību līguma būtībai. Tādā 

gadījumā zustu šāda līguma slēgšanas jēga, ja no līguma izrietošas attiecības 

tiktu regulētas ar administratīvo aktu palīdzību. Apgabaltiesas ieskatā, publisko 

tiesību līgumu institūtam ir nozīme, ja tas funkcionē papildus administratīvajam 

aktam, kā līdzvērtīga darbības forma attiecībās starp valsti un privātpersonu. Arī 

strīdus izšķiršanas kārtība katrā gadījumā ir piemērojama atbilstoši noslēgto 

attiecību formai un saturam (sal. Paine, F.J. Vācijas vispārīgas administratīvas 

tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2002. – 255.lp. (251.iedaļa)). 

 

[26] Tomēr, Administratīvās apgabaltiesas ieskatā, tas, ka līgums ar 

pieteicēju ir lauzts, pamatojoties uz nosacījumu, kas ietverts līguma noteikumos, 

neatbrīvo pusi, kas lauž līgumu, norādīt tos apstākļus, kas ļauj pārliecināties, ka 

līgumā ietvertais nosacījums patiešām ir iestājies. Ievērojot minēto, apgabaltiesa 

atzīst, ka atbildētājai konkrētajā gadījumā bija pienākums norādīt tos 

apsvērumus, kas ir bijuši par pamatu secinājumam, ka līguma turpmāka izpilde 

ir nelietderīga. 

Šāds pienākums pamatot atkāpšanos no līguma izriet gan no līguma 

būtības, gan no apstākļa, ka konkrētais vadības līgums ir slēgts publisko tiesību 

jomā un tas skar pieteicējas cilvēktiesības, proti, noregulē attiecības ārpus valsts 

pārvaldes ietvariem jeb uz „āru”. Līdz ar to publisko tiesību subjekts šādā 

gadījumā nav atbrīvots no publisko tiesību principu ievērošanas. Neskatoties uz 

to, ka lēmums par vadības līguma laušanu nav administratīvais akts, tomēr 

nepieciešamība pamatot lēmumu par atkāpšanos no līguma ir būtiska un svarīga, 

it sevišķi, lai otra līgumslēdzējas puse, kā arī strīdus gadījumā tiesa varētu 

pārliecināties par tiem iestādes apsvērumiem, kas ir bijuši par pamatu šāda 

lēmuma pieņemšanai (sal. Paine, F.J. Vācijas vispārīgas administratīvas 

tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2002. – 255.lp. (305., 307.iedaļa)). Pamatojums šajā gadījumā ir nepieciešams 

arī tāpēc, lai pārliecinātos, ka iestādes rīcība ir tiesiska un atbilst demokrātiskas 

un tiesiskas valsts pamatprincipiem. 

  

[27] Konkrētajā gadījumā konstatējams, ka atbildētāja nav norādījusi uz 

apsvērumiem, kas ir bijuši par pamatu secinājumam, ka ir zudusi vadības līguma 

lietderība. Šādi apsvērumi nav norādīti ne rezolūcijā, ar kuru ir uzdots lauzt 

konkrēto vadības līgumu, ne 2006.gada 10.maija vēstulē Nr.1-20m/2495, ar kuru 

/ministrs/ informēja pieteicēju, ka vadības līgums tiks lauzts, ne arī 2006.gada 

20.jūnija vēstulē Nr.1-20m/3312, kurā /ministrs/ informēja pieteicēju, ka 



 12 

pieteicējas iebildumi nav pamats vadības līguma atstāšanai spēkā un vadības 

līgums ir lauzts 2006.gada 9.jūnijā. 

Šādus apsvērumus atbildētāja nav norādījusi arī tiesai sniegtajos 

paskaidrojumos. Turklāt tiesas sēdē atbildētājas pārstāvis norādīja, ka rakstveidā 

šādu apsvērumu nav (tiesas sēdes protokols, lietas V sējuma 58.-61.lapa). 

Līdz ar to tiesa nevar pārbaudīt, vai šādi apsvērumi vispār ir izdarīti, kā 

arī šo apsvērumu saturu. Tādēļ apgabaltiesa atzīst, ka atbildētāja nav iesniegusi 

pierādījumus, kas ļautu konstatēt, ka konkrētajā gadījumā bija zudusi noslēgtā 

vadības līguma lietderība, līdz ar to lietā nav gūstams apstiprinājums, ka 

konkrētajā gadījumā bija izpildījies līgumā noteiktais nosacījums, kas deva 

tiesības atbildētajai vienpusēji lauzt ar pieteicēju noslēgto vadības līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka 

atbildētāja ar pieteicēju noslēgto līgumu ir lauzusi nepamatoti, proti, pretēji 

līguma noteikumiem.  

 

[28] Atbilstoši Vācijas administratīvajām tiesībām, ja puses nepilda savus 

no publisko tiesību līguma izrietošos pienākums, tad attiecīgā puse var celt 

prasību administratīvajā tiesā par līguma izpildi (sk. Paine, F.J. Vācijas 

vispārīgas administratīvas tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 255.lp. (302.iedaļa)). 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās daļas 

4.punktam administratīvajā tiesā var iesniegt pieteikumu par publisko tiesību 

līguma izpildes pareizību. Sprieduma saturu lietās par publisko tiesību līgumu 

nosaka Administratīvā procesa likuma 256.
1
pants. Ievērojot minēto, 

Administratīvā apgabaltiesa atbilstoši Administratīvā procesa likuma 256.
1
panta 

ceturtajai daļai konstatē, ka izskatāmajā lietā publisko tiesību līgums ir izpildīts 

nepareizi. 

 

[29] Izskatāmā lietā, ņemot vērā iepriekš konstatēto, ka līgums ar 

pieteicēju ir ticis lauzts nepamatoti, ir piemērojams pacta sunt servanda 

princips. Minētais civiltiesību pamatprincips, kas paredz, ka līgumi ir jāpilda, ir 

pilnā mērā attiecināms arī uz publisko tiesību līgumiem, ja vien likumā vai 

līgumā nav noteikts vai pielīgts kāds izņēmums (sal. Paine, F.J. Vācijas 

vispārīgas administratīvas tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 255.lp. (305., 307.iedaļa)). 

Ņemot vērā, ka atbildētāja lietā nav pierādījusi, ka konkrētajā gadījumā 

bija izpildījies līgumā pielīgtais izņēmuma nosacījums, kā arī nav cēlusi nevienu 

citu iebildumu pret līgumu vai pret pieteicēju par līguma izpildi, kā arī ir 

atzinusi, ka noslēgtais vadības līgums ir bijis tiesisks, atbildētājai ir pienākums 

izpildīt no līguma izrietošo saistību un izmaksāt pieteicējai ar līgumu pielīgto 

atlīdzību. 

Atšķirībā no Vācijas administratīvajām tiesībām Administratīvā procesa 

likuma 184.panta pirmās daļas 4.punkts neparedz prasījumu par publisko tiesību 

līguma izpildi, taču Administratīvā procesa likuma 256.
1
panta piektajā daļā 
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noteikts, ka gadījumā, ja tiesa atzīst pieteicēja tiesības uz atlīdzinājumu, tā 

spriedumā uzdod izmaksāt pieteicējam atlīdzinājumu un nosaka tā apmēru.  

Līdz ar to apgabaltiesa atzīst, ka pieteicējai ir tiesības prasīt ar konkrēto 

vadības līgumu pielīgto, bet nepamatoti nesaņemto atlīdzību kā atlīdzinājumu. 

Vadības līgums ar pieteicēju bija noslēgts līdz 2006.gada 31.decembrim. 

Tomēr, ņemot vērā apstākli, ka vadības līgumā noteiktā atlīdzība pieteicējai bija 

pielīgta par tādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, kas izrietēja no 

/darbavieta/ /amats/ amatam noteiktās kompetences, atlīdzība pieteicējai ir 

izmaksājama par periodu, kad pieteicēja pildīja /darbavieta/ /amats/ amata 

pienākumus. 

Kā izriet no Administratīvās apgabaltiesas lēmuma lietā Nr.A420460311, 

Valsts civildienesta pārvaldes lēmums par pieteicējas pārcelšanu no /darbavieta/ 

/amats/ amata /darbavieta/ /amats/ ir ticis paziņots un stājies spēkā 2006.gada 

1.decembrī (sk. Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 24.februāra lēmuma 

lietā Nr.A420460311 9.punktu). Līdz ar to atlīdzība, kas pieteicējai tika pielīgta 

ar vadības līgumu, ir izmaksājama par laika periodu no 2006.gada 9.jūnija, kad 

ar pieteicēju noslēgtais vadības līgums tika nepamatoti izbeigts, līdz 2006.gada 

1.decembrim, kad pieteicēja tika pārcelta citā amatā. 

Apgabaltiesa atzīst, ka pārējā daļā pieteicējas prasījums par atlīdzinājumu 

ir noraidāms, jo pieteicējai nav tiesību prasīt neizmaksāto atlīdzību vairāk kā tas 

ir ticis pielīgts ar līgumu, vai par laiku, kad pieteicēja nepildīja /darbavieta/ 

/amats/ amata pienākumus, jo šāds līguma darbības ierobežojums izriet gan no 

Noteikumu Nr.46 6.1. un 8.punkta, gan vadības līguma 1., 2., 3., 4. un 5.punkta.  

 

[30] Savukārt attiecībā uz pieteicējas prasījumu par personiskā un morālā 

kaitējuma atlīdzinājumu apgabaltiesa konstatē, ka pieteicēja nav norādījusi uz 

ciešanām vai konkrētu personisko kaitējumu, kas būtu ciešā cēloņsakarībā ar 

konkrēto strīdu par vadības līguma laušanu, tādēļ Administratīvā apgabaltiesa 

atzīst, ka pieteicējas prasījumi par personiskā un morālā kaitējuma atlīdzinājumu 

ir noraidāmi kā nepamatoti. 

 

[31] Ņemot vērā spriedumā izdarītos apsvērumus, Administratīvā 

apgabaltiesa atzīst, ka ir pamatots pieteicējas apelācijas sūdzībā norādītais 

arguments, ka pirmās instances tiesa ir kļūdaini vērtējusi starp pieteicēju un 

atbildētāju noslēgto vadības līgumu kā iekšēju valsts pārvaldes lēmumu, līdz ar 

to pirmās instances tiesas spriedums šajā lietā atzīstams par nepamatotu. 

Izvērtējot pārējos apelācijas sūdzībā ietvertos argumentus, administratīvā 

apgabaltiesa neatzīst tos par pamatotiem. 

 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu, 

256.
1
panta ceturto un piekto daļu, 307. un 309.pantu, Administratīvā 

apgabaltiesa 
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nosprieda: 

 

apmierināt K.J. pieteikumu daļēji. 

Konstatēt, ka 2006.gada 3.februārī starp /ministrs/ un /darbavieta/ /amats/ 

K.J. noslēgtais vadības līgums Nr.40 ir izpildīts nepareizi. 

Uzlikt pienākumu /darbavieta/ izmaksāt K.J. 2006.gada 3.februāra 

vadības līgumā Nr.40 noteikto atlīdzību par laika periodu no 2006.gada 9.jūnija 

līdz 2006.gada 1.decembrim. 

Noraidīt K.J. pieteikumu par atlīdzinājumu pārējā daļā. 

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt K.J. tās samaksāto valsts 

nodevu Ls 20 (divdesmit latu) apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamentā 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot 

kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētājs (paraksts) K.Berķis 

 

 

Tiesneši (paraksts) M.Birzgalis 

 

 

 (paraksts) A.Šteinberga 
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