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Rīgā         2012.gada 18.septembrī 

 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Meldere, 

tiesneses Dz.Amerika un I.Kaļiņina, 

 

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

Republikas pusē pieaicinātās iestādes /iestāde/ pārstāvim R.K., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz K.J. pieteikumu par vadības līguma izbeigšanas tiesiskumu 

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 /amats 2/ (turpmāk – /amats 2/) un 

/iestāde/ /amats/ K.J. (turpmāk – pieteicēja) tika noslēgts vadības līgums 

Nr.40 (turpmāk – vadības līgums).  

2006.gada 2.maijā /amats 2/ ar rezolūciju Nr.1-20m/5623 (turpmāk – 

rezolūcija) uzdeva sagatavot nepieciešamos dokumentus 2006.gada 

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

lietderība. 

Ar 2006.gada 10.maija vēstuli Nr.1-20m/2495 /amats 2/ informēja 

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

uz šā līguma 12.5.apakšpunktu. 

Ar 2006.gada 20.jūnija vēstuli Nr.1-20m/3312 /amats 2/ informēja 

pieteicēju, ka pieteicējas iebildumi nav pamats vadības līguma atstāšanai 

spēkā un līgums ir lauzts 2006.gada 9.jūnijā.  
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[2] 2006.gada 17.augustā Administratīvajā rajona tiesā saņemts 

pieteicējas pieteikums, kurā lūgts atcelt /amats 2/ 2006.gada 10.maija 

vēstuli Nr.1-20m/2495 un rezolūciju, kā arī uzdot izmaksāt pieteicējai 

neizmaksāto atalgojumu.  

Pieteikumā norādīts, ka /amats 2/ rezolūcija un 2006.gada 10.maija 

vēstule Nr.1-20m/2495 ir prettiesiski administratīvie akti, un vadības 

līguma laušana sakarā ar šaubām par līguma lietderību vai uzticības 

zaudēšanu nav pamatota. Pieteicējas ieskatā vadības līgums lauzts ar mērķi 

viņu slēpti sodīt.  

2007.gada 23.jūlijā pieteicēja iesniegusi pieteikuma papildinājumus, 

kuros norādījusi, 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 /iestāde/ 

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. 

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 pārsniedza pieteicējas ienākumus.  

Savukārt 2008.gada 10.novembra pieteikuma papildinājumā (lietas IV 

sējuma 13.lapa) pieteicēja lūgusi tiesu ņemt vērā Rīgas pilsētas Centra 

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

ka publisko tiesību līgumu laušana ir skatāma Administratīvajā rajona tiesā, 

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

ietvertās tiesību normas. 

 

[3] Paskaidrojumos par pieteikumu /iestāde/ (turpmāk arī atbildētāja) 

norāda, ka pieteikumu neatzīst, pamatojoties uz turpmāk minētajiem 

apsvērumiem. 

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

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

/iestāde/ /amats/ 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. 

[3.2] 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 
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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” 

(turpmāk – Noteikumi Nr.995) prasībām, kam pieteicējas atalgojums 

atbilst. 

[3.3] 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” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.46) 4.punktu vadības līguma slēgšanu var ierosināt jebkura 

no līgumslēdzējpusēm, tāpat arī vienošanās par atlīdzību ir divpusēja.  

 

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

pieteicējas pieteikums noraidīts. 

Spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem. 

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

nav ne prēmija, ne pabalsts Noteikumu Nr.995  izpratnē. 

Pieteicējai ar atbildētājas 2006.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.18-p par 

darba pienākumu pildīšanu /iestāde/ noteiktais atalgojums Ls 924 ir 

maksimālais iespējamais pieteicējai kā ierēdnei ar 2.kvalifikācijas klasi. 

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

promesošu darbinieku atbilstoši savām profesionālajām zināšanām un 

kompetencei, tad viņai ir tiesības uz papildu darba samaksu, nepārsniedzot 

40% no Ls 924. 

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

starp pieteicēju kā /amats/ un /amats 2/, tad tiesa attiecībā uz 

līgumslēdzējpušu statusu izskatāmajā lietā konstatējusi atbilstību 

Noteikumu Nr.46 prasībām. Taču vadības līgumu nevar uzskatīt par tādu 

līgumu, ar kuru personai tiek uzticēta darba pienākumu izpilde vai atlīdzība 

par to vērtēta kā samaksa par darbu. 

Atbilstoši iepriekš minētajos 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 

papildu pienākumi, par ko maksājams atalgojums saskaņā ar Noteikumu 

Nr.995 normām. Attiecīgi, atalgojums, ko persona saņem par vadības 

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

[4.3] Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

(turpmāk – Senāts) 2006.gada 21.decembra nolēmumā lietā Nr.SKA-

0657/2006 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/ (/iestāde/ 

/amats/). Drīzāk secināms, ka izpildās viens līgumā minētais mērķis – 

finansiāli stimulēt K.J. Savukārt, ja /amats 2/ finansiāli stimulē 

amatpersonu par tādu pienākumu pildīšanu, kas jau paši par sevi ir tās 
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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 papildu pienākums, taču iestādes darba organizāciju nodrošina 

iestādes vadītājs. Savukārt valsts pārvaldē iestādes darbs tiek organizēts ar 

iekšējo normatīvo aktu palīdzību. Ar vadības līgumu noteiktie pienākumi 

pieteicējai bija jāpilda saskaņā ar normatīvo aktu dotu uzdevumu un 

neatkarīgi no vadības līguma esamības.  

[4.4] Lai gan 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 /iestāde/ 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 būtu slēgts par tādu uzdevumu izpildi, kas /amats/ nav 

noteikts tiesību normās vai amata aprakstā un ietvertu atbildētājas darba 

kvalitātes uzlabošanu vai līdzekļu ekonomisku un efektīvu izlietojumu. 

[4.5] Senāts ir atzinis, ka, 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 /iestāde/ 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 

/iestāde/, pieteicēja iegūs tiesības uz papildu atalgojumu vadības līguma 

ietvaros. 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, kas slēgts starp pieteicēju un /amats 2/. 

Pieteicēja, uzņemoties un pildot /amats/ pienākumus /iestāde/, proti, 

esot iestādes /amats/ 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 

konstatējusi, ka vadības līguma noslēgšana konkrētajā lietā atbilst 
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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. 

[4.6] Tiesa atzinusi par pamatotām pieteicējas iebildes, ka /amats 2/ 

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

noformējumā nav ievērotas Administratīvā procesa likuma (turpmāk – 

APL) 67.panta otrās daļas prasības par to, kā noformējams administratīvais 

akts, kā arī par to, ka tajā nav atspoguļoti lietderības apsvērumi.  

 

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

pieteicēja iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot atcelt minēto spriedumu. 

Apelācijas sūdzība pamatota ar turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[5.1] Administratīvā tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā. 

[5.2] Pieteicēja nevarēja izmantot APL 145.panta pirmajā daļā 

noteiktās tiesības, tajā skaitā tiesa nav nopratinājusi pieteicējas norādītos 

lieciniekus, kas varēja liecināt, par 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. 

[5.3] 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 APL 250. un 350.pantu, kā arī 

citas būtiskas tiesību normas par sprieduma taisīšanu. 

[5.4] 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. 

[5.5] Ar vadības līgumu uzdotie uzdevumi pieteicējai nebūtu jāpilda, 

ja nebūtu noslēgts šāds līgums. 

 

[6] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 16.maija spriedumu 

pieteikums apmierināts daļā par vadības līguma izbeigšanas atzīšanu par 

prettiesisku un nesaņemtās atlīdzības izmaksu, bet noraidīts pieteikums 

pārējā daļā, tostarp, par morālā kaitējuma atlīdzinājumu. 

 

[7] Izskatījis lietu sakarā ar atbildētājas kasācijas sūdzību par 

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apmierināts 

pieteikums, Senāts ar 2012.gada 29.maija spriedumu atcēla Administratīvās 
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apgabaltiesas 2011.gada 16.maija spriedumu un lietu nosūtīja jaunai 

izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. Senāta spriedumā citastarp 

norādīts, ka apgabaltiesa nav pārbaudījusi, vai /amats 2/, izbeidzot vadības 

līgumu, nav rīkojusies patvaļīgi. Apgabaltiesai jānovērš trūkumi, pārbaudot 

apstākļus saistībā ar atlīdzību pieteicējai Ls 620 apmērā par kapitāla daļu 

turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu. 

 

[8] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja pieteikumu un 

paskaidroja, ka, ja šobrīd atbildētājas pārstāvis spēs paskaidrot vadības 

līguma turpināšanas nelietderības iemeslus, tas būs nepatiess izdomājums, 

kura vienīgais mērķis būs panāk sev labvēlīgu spriedumu. No Senāta 

sprieduma izriet, ka Terminoloģijas likuma virzības uzraudzība bija arī 

valsts pārvaldes uzdevums. Ja nav nekāda pamatojuma vadības līguma 

laušanai, pamatojums par līguma turpināšanas nelietderību ir nepamatots. 

Vienlaikus pieteicējas pārstāvis norādīja, ka viņam nav iebildumu, ka 

apgabaltiesa no administratīvās lietas Nr.A42529708 izmantos materiālus 

par pieteicējas darbnespējas periodiem atlīdzinājuma aprēķināšanai, ja 

vadības līguma laušana tiks atzīta par prettiesisku. 

Atbildētājas pārstāvis tiesas sēdē norādīja, ka uztur iepriekš izklāstīto 

viedokli. Iestādes rīcībā nav citas fiksētas informācijas, ko nodot tiesai 

vērtēšanai. /amats/ atalgojums nav vadības līguma sastāvdaļa. 

 

Motīvu daļa 

 

[9] Saskaņā ar APL 302.panta pirmo daļu apelācijas instances tiesa 

izskata lietu pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pretapelācijas 

sūdzību tādā apjomā, kā lūgts šajās sūdzībās. 

Pieteicēja bija pārsūdzējusi pirmās instances tiesas spriedumu pilnā 

apjomā. Ar Administratīvā apgabaltiesas 2011.gada 16.maija spriedumu 

pieteikums apmierināts daļēji. Pieteicēja šo spriedumu nepārsūdzēja. 

Izvērtējot atbildētājas kasācijas sūdzības apjomu un to, ka Senāts 

izteicies saistībā ar šīs kasācijas sūdzības argumentiem, Administratīvā 

apgabaltiesa konstatē, ka lieta izskatāma pieteikuma daļā par vadības 

līguma laušanas atzīšanu par prettiesisku un sakarā ar to nesaņemtā 

atlīdzinājuma izmaksāšanu.  

Savukārt pārējā daļā, tostarp, par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, 

Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 16.maija spriedums ir stājies 

spēkā. 

 

[10] Saskaņā ar APL 350.panta pirmo daļu tiesību normu interpretācija 

(tulkojums), kas izteikta kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāta 

tiesai, kura šo lietu izskata no jauna. 

Ar Senāta 2012.gada 29.maija spriedumu šajā lietā atzīts par pamatotu 

Administratīvās apgabaltiesas secinājums, ka strīdus vadības līgums 
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atzīstams par publisko tiesību līgumu. Šā līguma priekšmets ir valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšana ar mērķi efektīvi izlietot valsts pārvaldes 

resursus un veicināt amatpersonas materiālo ieinteresētību vadības līgumā 

noteikto rezultātu sasniegšanai (minētā Senāta sprieduma [6] punkts). 

Tāpat Senāts atzinis par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas 

iepriekš izdarīto secinājumu, ka vadības līgumā paredzētā atlīdzība ir daļa 

no pieteicējas atalgojuma. Līdz ar to vadības līguma izbeigšana ietekmēja 

Satversmes 107.pantā garantētās pieteicējas tiesības uz darba samaksu 

(minētā Senāta sprieduma [7] punkts). 

Tādējādi Administratīvā apgabaltiesa atkārtoti šo jautājumu 

nepārvērtē. 

 

[11] Apgabaltiesas ieskatā uz konkrētā vadības līguma noslēgšanu, no 

vienas puses, ir attiecināms līguma noslēgšanas brīvības princips, jo ne no 

šā līguma satura, ne no citiem lietas materiāliem neizriet, ka vadības līgums 

būtu uzspiests kā obligāta prasība pieteicējai, ieņemot /amats/ amatu. Par to 

liecina, piemēram, pieteicējas arguments, ka viņa paļāvās, ka šāds līgums 

tiks slēgts arī ar viņu, jo šāds līgums bija noslēgts ar /amats/ vietnieku. Arī 

no Noteikumiem Nr.46 neizriet, ka tiesību normas noteiktu pienākumu 

/amats/, ar kuru tiek slēgts vadības līgums, bez ierunām piekrist līguma 

nosacījumiem. 

Tādējādi var pieņemt, ka pieteicēja arī brīvprātīgi ir piekritusi šāda 

līguma laušanas nosacījumiem. No otras puses, no paša līguma satura, 

apgabaltiesas ieskatā, izriet tas, ka līguma laušana vienpusēji no /amats 2/ 

puses nedrīkst notikt patvaļīgi un bez jebkāda pamatojuma.  

Proti, vadības līguma 12.5.apakšpunktā noteikts, ja /amats 2/ rodas 

šaubas par šā līguma turpmāko lietderību, kā arī sakarā ar uzticības 

zaudēšanu /amats/, /amats 2/ šo līgumu var lauzt jebkurā laikā, informējot 

par to /amats/ iepriekš. Šāda satura vadības līgumu pieteicēja ir 

parakstījusi. 

No minētā vadības līguma punkta izriet, ka /amats 2/ ir dota rīcības 

brīvība vadības līguma izbeigšanas sakarā. Tajā pašā laikā /amats 2/ rīcības 

brīvība ir ierobežota ar diviem nosacījumiem: /amats 2/ šaubas par līguma 

turpmāko lietderību, kā arī ar uzticības zaudēšanu. 

Apgabaltiesas ieskatā vadības līguma 12.5.apakšpunkta formulējums 

„šaubas par šā līguma turpmāko lietderību” norāda uz to, ka /amats 2/, 

rodoties šādām šaubām, tās ir jāpamato. Nepamatojot „šaubas”, personai 

zūd iespēja atspēkot šādas šaubas ar pamatotiem argumentiem un 

pierādījumiem, kā arī tiesai tās pārbaudīt. 

 

[12] No lietas materiāliem konstatējams, ka 2006.gada 2.maijā /amats 

2/ ar Rezolūciju ir uzdevusi sagatavot nepieciešamos dokumentus vadības 

līguma laušanai, pamatojoties uz šā līguma 12.5.apakšpunktu sakarā ar to, 

ka ir zudusi lietderība (lietas I sējuma 31.lapa). 
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Pieteicēja par vadības līguma laušanu ir informēta ar /amats 2/ 

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

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

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

No pamatojuma Rezolūcijā un vēstulē secināms, ka /amats 2/ ar 

pieteicēju noslēgto vadības līgumu ir atzinusi par nelietderīgu, tādējādi to 

vienpusēji lauzusi. Tajā pašā laikā šajos dokumentos nav norādīts uz tiem 

apstākļiem, kas likuši /amats 2/ izdarīt secinājumu par to, ka vadības 

līgums ir nelietderīgs. 

Tomēr tas, ka šāds pamatojums nav atrodams konkrētajos 

dokumentos, apgabaltiesas ieskatā, pats par sevi nav apstāklis, kas liek 

atzīt, ka vadības līguma laušana ir bijusi nepamatota. Uz šādiem 

apsvērumiem norādījis arī Senāts jau iepriekš minētajā spriedumā, norādot, 

ka vadības līgums nav administratīvais akts, līdz ar to, Senāta ieskatā, 

izbeidzot līgumu, nav nepieciešams iestādei izvirzīt tādas pašas 

pamatojuma prasības kā administratīvajam aktam. Izvērsta pamatojuma 

trūkums vai tā atspoguļojuma trūkums lēmumā par vadības līguma 

izbeigšanu nav izšķirošs minētā lēmuma atzīšanai par prettiesisku (minētā 

Senāta sprieduma [8] punkts).  

 

[13] Tomēr, tā kā no paša līguma satura izriet tas, ka iestādei bija 

jāpamato sava rīcība, lai tiesa varētu pārliecināties par tiem iestādes 

apsvērumiem, kas ir bijuši par pamatu šāda lēmuma pieņemšanai, 

apgabaltiesa pārbauda arī iestādes argumentus, kas iegūti, uzklausot iestādi 

kā lietas dalībnieku administratīvajā procesā, kā arī iestādes paustos 

apsvērumus rakstveida paskaidrojumos un citos dokumentos. 

Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka no iestādes rakstveida 

paskaidrojumiem par pieteikumu, paskaidrojumiem tiesas sēdēs, izskatot 

pieteicējas lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu un izskatot lietu 

pēc būtības, kā arī paskaidrojumiem tiesas sēdēs Administratīvajā 

apgabaltiesā, neizriet, kas bija par pamatu vadības līguma laušanai. Proti, 

atbildētāja pamatā uzturējusi argumentu par to, ka lieta nav izskatāma APL 

kārtībā, jo atbildētājas ieskatā vadības līgums ir iestādes iekšējs dokuments, 

kā arī atbildētāja izteikusi apsvērumus par no vadības līguma saņemamās 

atlīdzības attiecību pret pieteicējas kā /amats/ atalgojumu un kā kapitāldaļu 

turētāja pārstāvja atlīdzību (Ls 620). 

Šajā lietā jau iepriekš atzīts, ka vadības līgums ir publisko tiesību 

līgums un tā laušanas tiesiskums ir pārbaudāms APL kārtībā. Šajā gadījumā 

nozīmi zaudē arī atbildētājas arguments par pieteicējai saņemamā 

atalgojuma no /amats/ pienākumu pildīšanas un no kapitāldaļu 

pārvaldīšanas attiecību pret vadības līguma atlīdzību, lai pamatotu 

pieteicējas būtisku cilvēktiesību aizskārumu. Turklāt apgabaltiesa konstatē, 

ka lietā ir atbildētājas iesniegta informācija par pieteicējai izmaksāto 

atalgojumu laikā no 2006.gada 3.februāra līdz 1.jūnijam (lietas III sējuma 
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32.lapa). No šīs informācijas izriet, ka minētajā laika periodā pieteicējai 

atlīdzība par kapitāldaļu pārvaldītāja pienākumiem nav maksāta. Pieteicējas 

atlīdzību šajā laika periodā sastādījusi amatalga, prēmija, piemaksa par 

darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos, atlīdzība par vadības līgumā 

noteikto pienākumu pildīšanu. Savukārt rīkojums par atlīdzību sakarā ar 

kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumiem un atlīdzību par tiem izdots 

tikai 2006.gada 5.maijā – tad, kad pieteicēja jau atradās darbnespējas 

stāvoklī, par ko lietā nav strīda. Turklāt minētā apstākļa sakarā kapitāldaļu 

turētāja pārstāvja pienākumu pildīšana tika uzticēta citai amatpersonai. 

Tādējādi apgabaltiesa atzīst, ka Ls 620 par kapitāldaļu turētāja pienākumu 

pildīšanu nav ņemami vērā, aprēķinot pieteicējas zaudētā atalgojuma 

proporciju.  

 

[14] Kā redzams, iestādes argumenti par vadības līguma pamatojumu 

tika pārbaudīti jau iepriekš Administratīvajā apgabaltiesā 2011.gada 

18.aprīlī (sk. tiesas sēdes protokolu, lietas V sējuma 59.lapa). Senāts, 

atceļot minēto spriedumu, norādīja, ka iestādei jāspēj paskaidrot līguma 

turpināšanas nelietderības iemeslus.  

Taču, izskatot lietu atkārtoti, Administratīvā apgabaltiesa nekādus 

jaunus un ticamus argumentus vadības līguma laušanas lietderībai no 

atbildētājas neieguva. Proti, atbildētājas pārstāvis vēlreiz apstiprināja, ka 

nekādu dokumentu, kur būtu fiksēta līguma turpināšanas nelietderība, nav, 

pārstāvis joprojām uzturēja iepriekš sniegtos paskaidrojumus. No 

atbildētājas puses netika izteiktas nekādas norādes par apstākļiem, kas 

vedināja /amats 2/ lauzt vadības līgumu, piemēram, par to, ka pieteicēja 

nepildīja vai nekvalitatīvi pildīja vadības līgumā pielīgtos uzdevumus, ka 

tie vairs nebija lietderīgi, nebija valsts pārvaldes interesēs. Atbildētājas 

pārstāvis arī nenorādīja, kur šādu informāciju varētu iegūt (piemēram, no 

lieciniekiem).  

Lūgumu nopratināt lieciniekus izteica pieteicējas pārstāvis ar nolūku 

atspēkot iespējamos atbildētājas argumentus vadības līguma laušanas 

lietderībai un argumentus par apstākļiem, kas par to liecina. Taču, tā kā 

atbildētājas pārstāvis neko jaunu saistībā ar vadības līguma laušanas 

apstākļiem neminēja, apgabaltiesa nesaskatīja nepieciešamību nopratināt 

pieteiktos lieciniekus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, apgabaltiesa atzīst, ka /amats 2/, 

laužot vadības līgumu ar pieteicēju, rīkojusies patvaļīgi, jo apstākļi un 

iemesli šādai /amats 2/ rīcībai nav darīti zināmi ne pieteicējai, ne tiesai, 

attiecīgi tos nav iespējams pārbaudīt. Līdz ar to Administratīvā 

apgabaltiesa atbilstoši APL 256.
1
 panta ceturtajai daļai konstatē, ka vadības 

līgums izpildīts (izbeigts) nepareizi. 

 

[15] Ņemot vērā, ka atbildētāja lietā nav pierādījusi, ka konkrētajā 

gadījumā bija izpildījies līgumā pielīgtais izņēmuma nosacījums, kā arī nav 
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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. 

APL 256.
1
panta piektajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja tiesa atzīst 

pieteicēja tiesības uz atlīdzinājumu, tā spriedumā uzdod izmaksāt 

pieteicējam atlīdzinājumu un nosaka tā apmēru. Saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešo 

daļu mantiskais zaudējums ir arī zaudējums, kas saistīts ar administratīvā 

akta atcelšanu, iestādes faktiskās rīcības novēršanu vai tās seku 

likvidēšanu, zaudējuma samazināšanu vai likvidēšanu. 

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

konkrēto vadības līgumu pielīgto, bet nepamatoti nesaņemto atlīdzību (kas 

iepriekš atzīta par daļu no atalgojuma) kā zaudējumu atlīdzību. 

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 /iestāde/ /amats/ amatam noteiktās kompetences, 

atlīdzība pieteicējai ir izmaksājama par periodu, kad pieteicēja pildīja 

/iestāde/ /amats/ amata pienākumus. 

Kā izriet no Administratīvās apgabaltiesas lēmuma lietā 

Nr.A420460311, Valsts civildienesta pārvaldes lēmums par pieteicējas 

pārcelšanu no /iestāde/ /amats/ amata Valsts vides dienesta 

ģenerāldirektora vietnieka amatā 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, vispārīgi būtu 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. 

Tajā pašā laikā apgabaltiesa atzīst, ka pieteicēja arī līdz tam faktiski 

nepildīja (ar atsevišķiem izņēmumiem) /amats/ pienākumus, jo atradās 

darbnespējas stāvoklī. Attiecīgi pieteicēja nevarēja pildīt arī vadības līgumā 

noteiktos pienākumus. Proti, pieteicējai darbnespēja bija šādos periodos: 

1) no 2006.gada 2.maija līdz 27.augustam, 2) no 2006.gada 11.oktobra līdz 

19.oktobrim, 3) no 2006.gada 31.oktobra līdz 6.novembrim, 4) no 

2006.gada 14.novembra līdz 1.decembrim (kad pieteicēja tika iecelta citā 

amatā). No minētā izriet, ka pieteicējai atlīdzinājums par vadības līguma 

prettiesisku laušanu nav izmaksājams par minētajiem periodiem. 

Savukārt laikā no 2006.gada 1.augusta līdz 5.oktobrim pieteicēja bija 

atstādināta no amata, pamatojoties uz /iestāde/ 2006.gada 1.augusta 

rīkojumu Nr.541-p, kas ar Valsts civildienesta pārvaldes 2006.gada 

13.novembra lēmumu Nr.36 atzīts par prettiesisku.  
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Laikā no 2006.gada 27.septembra līdz 24.oktobrim pieteicējai tika 

piešķirts mācību atvaļinājums, pamatojoties uz /iestāde/ 2006.gada 

27.septembra rīkojumu Nr.431-atv. Arī šis rīkojums ar Valsts civildienesta 

pārvaldes 2006.gada 13.novembra lēmumu Nr.36 atzīts par prettiesisku. 

Laikā no 2006.gada 25.oktobra līdz 21.novembrim atkārtoti piešķirts 

mācību atvaļinājums, pamatojoties uz /iestāde/ 2006.gada 17.oktobra 

rīkojumu Nr.453-atv, kas atcelts ar to pašu iepriekš minēto Valsts 

civildienesta pārvaldes lēmumu. 

Iepriekš minēto informāciju Administratīvā apgabaltiesa ieguva no 

administratīvās lietas Nr.A42529708 (minētās administratīvās lietas II 

sējuma 63.lapa) ar lietas dalībnieku piekrišanu tiesas sēdē. Turklāt par 

minētajiem faktiskajiem apstākļiem strīds starp lietas dalībniekiem 

nepastāv.  

No minētajiem faktiskajiem apstākļiem izriet, ka pieteicēja laikā no 

2006.gada 6.maija līdz 1.decembrim darbnespējas dēļ faktiski nevarēja 

pildīt /amats/ pienākumus un attiecīgi saņemt arī ar vadības līgumu 

noteikto atalgojumu. 

Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis lūdza apgabaltiesu neņemt vērā 

periodus, kad pieteicēja tika prettiesiski atstādināta no amata un kad viņai 

prettiesiski tika piešķirts mācību atvaļinājums. Apgabaltiesa atzīst, ka šis 

lūgums ir atzīstams par daļēji pamatotu. Tā kā ar Valsts civildienesta 

pārvaldes lēmumiem pieteicējas atstādināšana no amata un pieteicējai 

piešķirtie atvaļinājumi tika atzīti par prettiesiskiem, vispārīgi atzīstams, ka 

pieteicējai prettiesiski tika liegtas tiesības pildīt vadības līgumā norādītos 

pienākumus un saņemt atalgojumu par to. Tajā pašā laikā apgabaltiesa 

konstatē, ka šie periodi daļēji pārklājas ar tiem periodiem, kad pieteicēja 

atradās darbnespējas stāvoklī un jebkurā gadījumā nevarēja veikt darba 

pienākumus. 

Tādējādi Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka pieteicēja varēja 

pildīt pienākumus laikā no 2006.gada 28.augusta līdz 10.oktobrim, no 

2006.gada 20.oktobra līdz 30.oktobrim un no 2006.gada 7.novembra līdz 

13.novembrim. 

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 /iestāde/ /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. 

 

[16] Administratīvā apgabaltiesa atzīst, 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 nav pamatots. 
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Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu, 

307. un 309.pantu, Administratīvā apgabaltiesa 

 

nosprieda: 

 

K.J. pieteikumu apmierināt daļā. 

Konstatēt, ka 2006.gada 3.februārī starp /amats 2/ un /iestāde/ /amats/ 

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

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai izmaksāt K.J. 2006.gada 

3.februāra vadības līgumā Nr.40 noteikto atlīdzību par šādiem laika 

periodiem: 2006.gada 28.augusts līdz 2006.gada 10.oktobris, 2006.gada 

20.oktobris līdz 2006.gada 30.oktobris un 2006.gada 7.novembris līdz 

2006.gada 13.novembris. 

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt K.J. samaksāto valsts 

nodevu Ls 20 (divdesmit latu) apmērā.  

Pārējā daļā pieteikumu noraidīt. 

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamentam 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, kasācijas 

sūdzību iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētāja  (paraksts)           I.Meldere  

 

Tiesneses     (paraksts)           Dz.Amerika 

 

      (paraksts)           I.Kaļiņina 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese                I.Meldere 

Rīgā 2012.gada 18.septembrī 

 


