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  (ĀRKĀRTAS)  S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.3. 

2018.gada 9. februārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.07 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis 

Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja, Tamāra Kaudze 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Baiba Dūda, saimniecības pārzinis Guntis Kārklevalks, 

juriskonsults Aigars Šturms,  sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, Kolkas pagasta 

pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par budžetu 2018.gadam 

2. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu 

 

1. 

Par Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžetu 

A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada pašvaldības 

budžetu 2018. gadam”. 

 
Izvērtējums: 

Dundagas novada 09.02.2018. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 4 204 295, 

izdevumu EUR 4 691 645 un finansēšanas plānu EUR 487 350 apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu 

EUR 142 174, izdevumu EUR 145 095 un finansēšanas plānu EUR 2 921 apmērā, ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta finansēšanas plānu EUR 2 710 apmērā.  

Saistošie noteikumi atspoguļo 391 597 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 719,00 

apmērā, ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 2 710,00, datus par budžeta deficīta finansēšanu 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām 

pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai. 
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2018. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. ir EUR 14 432, speciālā budžeta 

līdzekļu atlikums ir EUR 51 798, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums nav plānots. 

 

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts iepazīstina ar vadības ziņojumu par finanšu situāciju un plānoto 

2018.gada budžeta sadalījumu. 

Deputātu viedokļi par piedāvāto budžeta projektu ir atšķirīgi- kāds norāda, ka nav bijusi 

nodrošināta iespēja izteikt savus priekšlikumus un savu viedokli, taču vairums deputātu apliecina, 

ka izrādot pietiekami lielu interesi par sastādīto budžetu un piedāvātajām rīcībām 2018.gadā, ir 

varējuši izteikt savu viedokli un viņu priekšlikumi ir uzklausīti. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),  

NOLEMJ: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2018.gada 9.februāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par 

Dundagas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

2. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, M.Napskis 

Pamatojums 

1. Pašvaldības 2017.gada 28.jūlija sēdes lēmums Nr.141, “Par atkritumu apsaimniekošanas jomā 

Dundagas novada pašvaldībā novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un 

atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”. 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vēstule Nr.17/1-7/170/1-5 no 

22.11.2018. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība ar  2017.gada 28.jūlija sēdes lēmums Nr.141 lēmumu ( lēmuma 

3.punkts) apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” iesniegto atkritumu 

apsaimniekošanas maksas aprēķinu, kur maksa par sauso sadzīves atkritumu (SSA) izvešanu ir 

11,72 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN). 2017.gada 22.novembrī saņemta SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vēstule par atkritumu apglabāšanas tarifu CSA poligonā 

“Janvāri”2018.gadā. Ar šo vēstuli sabiedrība paziņo, ka ar tās dalībnieku sapulces lēmumu  no 

2018.gada 1.janvāra dabas resursu nodoklim tiek piemērots koeficients 0,65. līdz ar to samazinās arī 

atkritumu apsaimniekošanas maksa. Aprēķins zemāk redzamajā tabulā. 

 

 Atkritumu 

apsaimniekošanas 

maksa 2018.gadam, 

EUR/m³ 

(apstiprināts 

28.07.2018) 

Atkritumu 

apsaimniekošanas 

maksa 

2018.gadam, 

EUR/m³ 

(piemērojot 

koeficientu 0,65) 

Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 
1,70 1,70 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 

tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonos un šķidro atkritumu attīrīšanu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 

4,49 4,49 
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Dabas resursu nodoklis 5,53(35,00) 5,53x0,65=3,59 

Kopā atkritumu apsaimniekošanas maksa 11,72 9,78 

 

Ar 28.07.2017 domes lēmumu tika lemts konceptuāli atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA”” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas 

novada administratīvajā teritorijā un veikt pārrunas par piedāvātā līguma projekta atsevišķu punktu 

precizēšanu. Pašvaldības speciālisti sagatavoja priekšlikumus līguma punktu precizēšanai, kuri uz 

šo brīdi ir saskaņoti ar atkritumu apsaimniekotāju. Vienlaikus tika saskaņots klientu līgums par 

atkritumu izvešanu. Līgumi pievienoti pielikumā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1. punktu, 18.pantu, 39.pantu,  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””  2017.gada 22.novembra vēstuli 

Nr.17/1-7/170/1-5: 

 

Tiek izteiktas bažas par līguma nosacījumiem, kas ierobežo konteineru svaru, par 

paredzētajiem līgumsodiem u.c.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze). 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, reģistrācijas 

Nr.40003525848, iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt 

maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novada administratīvajā teritorijā 

šādā apmērā: sākot ar 2018.gada 27.martu līdz 2018.gada 31.decembrim 9,78 EUR  par 1 m3 

atkritumu (bez PVN). 

2. Atcelt Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 28.jūlija sēdes lēmuma Nr.141 lēmuma 

3.punktu. 

3. Slēgt līgumu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, reģistrācijas 

Nr.40003525848, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novada administratīvajā 

teritorijā, atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam. (Līguma projekts pielikumā)  

4. Apstiprināt līguma projektu, kas tiks slēgts starp SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

”PIEJŪRA”” un atkritumu radītājiem. Līguma projektu pievienot atkritumu apsaimniekošanas 

līgumam kā pielikumu. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, SIA 

“Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta pārvaldei 

 

Sēde slēgta plkst. 11.18. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 13.02.2018. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 13.02.2018. 

 
 


