
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.16. 
2014.gada 13. novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 12.30 
Sēde atklāta: plkst. 12.35 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne, Aldons Zumbergs 
Nepiedalās: Guntis Pirvits- iemesls nav paziņots  
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par finansējuma piešķiršanu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem 
2. Par braukšanas izdevumu izglītojamiem atlīdzināšanu 

 
1.§ 

Par finansējuma piešķiršanu 
 Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem 

G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Grīvāne 
Pamats 
Dundagas novada domes lēmums Nr. 251 no 25.09.2014. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.273.” Par finansējuma piešķiršanu Dundagas novada pašvaldības 
apbalvojumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

2.§ 
Par braukšanas izdevumu izglītojamiem atlīdzināšanu 

 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, MK noteikumi Nr. 872 no 2009.gada 4. 
augusta 12 un13 punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, iedzīvotāja 
iesniegumi. 
 
Mērķis 



 Nodrošināt izglītojamā nokļūšanu mācību iestādē.  
 
Izvērtējums 
1) Sandis Veide ir uzrakstījis pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu nodrošināt viņa meitas 
Amandas Veides nokļūšanu mācību iestādē Dundagā mācībām 1. klasē Dundagas vidusskolā. 
Izglītojamā dzīvo Dūmeles ciema “Rūķīšos”- attālums līdz pieturvietai Vīdalē ir 11,2 km. 
Septembra mēnesī Sandis Veide veica meitas vešanu līdz pieturvietai Vīdalē un atpakaļ. 
Oktobrī izglītojamā dzīvoja Kolkā pie vecāsmātes un uz skolu nokļuva ar autobusu no 
Kolkas. Par septembra mēnesi Sandim Veidem tika aprēķināta atlīdzība par braukšanas 
izdevumiem, bet viņš to atteicās saņemt, iebilstot pret domes saistošo noteikumu kritērijiem-
tas ir-nemaksāt par 3km un dienā vienreizēju aizvešanu un atvešanu. Atsākoties mācībām pēc 
brīvlaika, Sandis Veide informēja, ka izglītojamā dzīvos “Rūķīšos” un lūdz organizēt 
nokļūšanu līdz skolai. Vienu nedēļu Amanda Veide skolu neapmeklēja. Tajā laikā Sandis 
Veide informēja dažādas valsts  un pašvaldības institūcijas par esošo situāciju. Tiekoties ar 
Sandi Veidi “Rūķīšos”, viņš piekristu vest ar personīgo transportu meitu līdz pieturvietai 
Vīdalē tikai no rīta, bet ne pēcpusdienā , jo tas traucētu viņa nodarbinātībai, ar apmaksu par 
nobrauktajiem 22,4 km. Pēcpusdienā pašvaldībai būtu jānogādā izglītojamā dzīvesvietā 
“Rūķīšos”, nobraucot 52 km un ceļā pavadot 1 stundu , kas ir nelietderīgi, jo līdz Vīdalei 
pārvadājums notiktu paralēli autobusa maršrutam. No Dūmeles neviena cita persona arī 
neveic regulārus braucienus līdz Vīdalei vai Dundagai. 
 
Lēmuma projekts: varianti 
1) Piedāvāt slēgt Sandim Veidem līgumu par izglītojamā pārvadāšanu ar izdevumu 
atlīdzināšanu par 44.8 km dienā-EUR 6,27 dienā līdz 2015.gada 30.maijam. 
2)Piedāvāt slēgt Sandim Veidem līgumu par izglītojamā pārvadāšanu ar izdevumu 
atlīdzināšanu par 22,4 km (no rīta) līdz 2015.gada 30.maijam un pašvaldības organizētu 
izglītojamā pārvadāšanu pēcpusdienā. 
3) Lēmuma projekta izmaksas ņemt vērā pie 2014.gada budžeta precizēšanas. 
 
Tiek izteikts priekšlikums grozīt saistošos noteikumus „Par braukšanas izdevumu segšanu 
izglītojamiem”, paredzot transporta izdevumu apmaksu par nokļūšanu līdz mācību iestādei un 
atpakaļ uz dzīvesvietu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
 
Pieņemt lēmumu Nr.273.” Par braukšanas izdevumu izglītojamiem atlīdzināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 
Jautājuma izskatīšanai steidzamības kārtā, vienojas sasaukt ārkārtas domes sēdi pēc 3,5 
stundām – 2014.gada 13.novembrī plkst. 15.30. 
 
 

Sēde slēgta plkst. 12.15. 
 
Protokols parakstīts 15.11.2014. 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.16.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.273. 
13.11.2014. 

1.§ 
Par finansējuma piešķiršanu 

 Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem 
Pamats 
Dundagas novada domes lēmums Nr. 251 no 25.09.2014. 
 
Mērķis 
Piešķirt finansējumu dāvanu karšu iegādei apbalvojamiem ar pateicības rakstu. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums neparedz naudas balvu tiem 
apbalvojamiem, kuriem piešķirts pateicības raksts. Ņemot vērā, ka pateicības raksts tiek 
dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgus sasniegumus, priekšlikums papildināt pateicību 
rakstus ar dāvanu kartēm EUR 20,00 vērtībā. 2014. gadā Apbalvojumu komisija pateicības 
rakstus ir piešķīrusi 19 personām. Kopsummā būtu nepieciešami  EUR 380,00. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
  
Atļaut iegādāties EUR 380,00 vērtībā 19 dāvanu kartes. Līdzekļus ņemt no pārvaldes budžeta. 
 
Lēmums nododams izpildei  Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībai 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LĒMUMS 
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2.§ 
Par braukšanas izdevumu izglītojamiem atlīdzināšanu 

 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, MK noteikumi Nr. 872 no 2009.gada 4. 
augusta 12 un13 punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, iedzīvotāja 
iesniegumi. 
 
Mērķis 
 Nodrošināt izglītojamā nokļūšanu mācību iestādē.  
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos „Par braukšanas izdevumu segšanu 
izglītojamiem”, paredzot transporta izdevumu apmaksu par nokļūšanu līdz mācību iestādei un 
atpakaļ uz dzīvesvietu. 

 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 


