
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

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

 

2019.gada 19. decembrī                                                                                            Nr.17. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš, Tamāra 

Kaudze, Gunārs Kristiņš, Madars Burnevics, Andra Grīvāne, Regīna Rūmniece 

 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja Maruta Blūma, finansiste Inga Ralle, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite,   

juriste-zemes lietu speciāliste  Iveta Bekmane-Avota, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris 

Kojro, Kultūras pils direktore Baiba Dūda,  SIA “Kolkas ūdens” valdes loceklis Ivo 

Bordjugs 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts izslēgt no darba kārtības 7.jautājumu “Par grozījumiem Dundagas novada 

domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības 

nolikums" un 8.jautājumu “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš,        

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ: 

Izslēgt no izsludinātās darba kārtības 7.un 8.jautājumu 

7. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikums" 

8. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš,        

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm. 

2. Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu uz laiku 

3. Par  bezcerīgu (zaudētu )  debitoru  parādu  norakstīšanu  izdevumos 

4. Par Dundagas novada domes viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 

5. Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem 

6. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 
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7. Par automašīnu Dacia Lodgy un jaunas automašīnas iegādi vidusskolai 

8. Par dotāciju SIA “Kolkas ūdens” darbības nodrošināšanai 2020.gadā 

9.  Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

10.  Par finansējumu pensionāru apvienībai “Sendienas” 

11.  Par finansējumu pensionāru apvienībai “Sarma”. 

12.  Par finansējumu invalīdu apvienībai “Cerība”. 

13.  Par finansējumu biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”. 

14.   Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu. 

15.  Par SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2020.gadā. 

16.  Par dotāciju SIA “Dundagas veselības centrs”, rentgenogrāfa pakalpojumu 

nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2020.gadā. 

17.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai un VSAOI (01.01.2020.-31.08.2020). 

18.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI. 

19. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales 

kārtības apstiprināšanu. 

20.  Par  grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā. 

21. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22.  Par telpu nomas tiesību maiņu 

23.  Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā 

Dažādi jautājumi 

 
1.  

Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

 

Izpilddirektore J.V.Valtere informē par aktualitātēm pašvaldības darbā par šādiem 

jautājumiem: par ievietotajiem pārskatiem pašvaldības izdevumā “Dundadznieks”; par āra 

tualetes uzstādīšanu pie Tautas nama Dundagā, par projektiem, kas tiek realizēti, par 

izsludināto cenu aptauju ēdināšanas pakalpojumam pilī, par ēdināšanu Dundagas vidusskolā, 

par Sociālā dienesta jaunajām telpām u.c. 

 

Deputātu jautājumi: 

- Par papildu finansējumu gājēju tilta būvniecībai uz “Kalna dārzu” 

- Par juridisko pakalpojumu apmaksu- kur tiks ņemti finanšu līdzekļi apmaksai par 

decembra mēnesi. Tiek norādīts uz pašvaldības pārstāvja tiesas procesā nekompetenci 

un nelietderīgi tērētiem līdzekļiem. 

- Par deputāta pieprasījumu – sankcijas attiecībā uz amatpersonu piemērotas netiks 

 

2.  

Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu uz laiku 
Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, T.Kaudze, V.Skuja, M.Burnevics, A.Grīvāne, R.Rūmniece, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Valsts pārvaldes likuma 33.panta otrā daļa; 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts; 

3. Dundagas novada domes 2017.gada 24.novembra lēmums Nr.251 “Par aizvietošanas 

kārtību atsevišķos gadījumos” (prot.Nr.13., 1.p.). 

4. Atlīdzības likuma 14.panta pirmā un trešā daļa 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.343 “Par Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu amatā uz laiku”, tika pieņemts lēmums par 
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Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz 30.12.2019. apstiprināt 

Kolkas Tautas nama vadītāju Ilonu Onzuli, nosakot to kā papildus darbu  un piemaksājot par to 

30% apmērā no Kolkas Tautas nama vadītāja darba algas. Ir panākta mutiska vienošanās ar 

I.Onzuli par iespēju veikt šo papildu darbu līdz 31.01.2020. 

 

Tiek izteikti iebildumi par to, ka joprojām nav izsludināta vakance uz pārvaldes vadītāja amatu. 

Tiek ierosināts janvāra pirmajā nedēļā izsludināt vakanci uz Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 

amata vietu uz noteiktu laiku ar pieteikšanās termiņu līdz 24.01.2020. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.345: 

1. Apstiprināt Kolkas Tautas nama (TN) vadītāju Ilonu Onzuli par Kolkas pagasta 

pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju līdz 31.01.2020., piemaksājot 30% apmērā no 

TN vadītājas darba algas. 

2. Janvāra pirmajā nedēļā izsludināt vakanci uz Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata 

vietu uz noteiktu laiku ar pieteikšanās termiņu līdz 24.01.2020. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 

 

3.  

Par  bezcerīgu (zaudētu)  debitoru  parādu  norakstīšanu  izdevumos 

Ziņo I.Pirvite; A.Felts 

Pamatojums: 

1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

2.    Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punkts  

3.   Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:  

4. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   

 

Mērķis:   

Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  

 

Izvērtējums: 

1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās 

mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un 

saistību summas. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

2.    Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punkts  

Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts 

vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst 

pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) 

parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

3.   Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:  

"Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru 

izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto 

desmit gadu laikā." 

2. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   

(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 
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Kolkas  pagasta  pārvalde  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju pēc  stāvokļa  uz 

02.12.2019.,  par  bezcerīgiem  (zaudētiem)  parādiem  atzina: 

debitoru parādu  kopsummā  par  EUR  482.75 (četri simti astoņdesmit divi  euro un 75 centi), 

kam pagājuši 10 gadi kopš saistību rašanās, kas uzskatāms par ilglaicīgu un piedziņas 

iespējamība ir neiespējama.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.346: 

Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  ilglaicīgo debitoru  parādus  par EUR 482.75 

(četri simti astoņdesmit divi  eiro un 75 centi), pēc stāvokļa uz 02.12.2019., kam pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš. 

 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedība     

 

 

 

4.  

Par Dundagas novada domes viedokli par likumprojektu  

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

A.Felts, T.Kaudze, A.Grīvāne, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 25.11.2019. 

vēstule Nr. 111.9/19-1-13/19 

2. Likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts 

3. Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” redakcija 

 

Mērķis 

Izteikt Dundagas novada domes viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums”  

 
Izvērtējums 

Latvijas Republikas Saeima 2019.gada 7.novembrī ir izveidojusi speciālu 

Administratīvi teritoriālās reformas komisiju (turpmāk – komisija) un tās darbā paredzēts 

izskatīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kā arī citus ar 

administratīvi teritoriālo reformu un tās īstenošanu saistītos likumprojektus un jautājumus. 

Paredzēts, ka komisija savu darbību veiks līdz visu ar administratīvi teritoriālo reformu un ar to 

saistīto likumprojektu izskatīšanai.  

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi komisijas 25.11.2019. 

vēstuli Nr.111.9/19-1-13/19, kas reģistrēta pašvaldībā 26.11.2019. ar Nr.DD-3-31.2/19/1142, 

kur aicinātas visas pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes lēmuma formā par 

likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk – likumprojekts) 

līdz 2019. gada 18. decembrim.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Atbalstīt pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” redakciju, kur teritoriālās reformas ietvaros noteikta Dundagas novada 

pašvaldības apvienošana ar Talsu novadu, ņemot vērā tālāk noteiktos nosacījumus:  
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1. Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumu 7.punktu, izsakot to 

sekojošā redakcijā “Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros par valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 

līdz 2021. gada 1. jūnijam attiecīgās pašvaldības kopīgi izstrādā jaunveidojamā 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu. Jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekts ir saistošs jaunveidojamā novada 

ievēlētajiem deputātiem un nav maināms līdz 2022.gada 1.janvārim”. 

2. Izslēgt no likumprojekta Pārejas noteikumu 21.punktu, jo tas ir pretrunā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī 

21.panta 17.un 19.punktu. 

3. Veikt grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, lai 

nodrošinātu ievēlēto pašvaldības deputātu pārstāvniecības reģionālo līdzsvaru, 

līdzīgi, kā tas tiek organizēts Saeimas vēlēšanās. 

4. Noteikt normatīvajos aktos visu pašvaldību darbiniekiem, kuru administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros apvieno, vienlīdzīgas iespējas ieņemt jaunveidojamā 

novada plānotās amata vietas konkursa kārtībā. 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, R.Rūmniece, G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret-

nav, atturas-5 (Z.Tālberga, A.Grīvāne, T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta  trešo daļu lēmums nav pieņemts. 

 

 

 

5.  

Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 19.12.2019. pašvaldības saistošie noteikumi “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 

Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumus EUR 5 408 553  izdevumus EUR 5 561 490 un finansēšanas plānu EUR 152 937   

apmērā (Pielikums Nr.1), speciālā budžeta ieņēmumus EUR 165 840, izdevumus EUR 178 

887, un finansēšanas plānu EUR 13 047 apmērā (Pielikums nr.2), Dundagas novada 

pašvaldības atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2019.gadam  (Pielikums Nr.3). 

 

Grozījumi Pamatbudžeta ieņēmumu daļā  

 
1. Nodokļu ieņēmumi:  

Nekustamā īpašuma nodoklis 30 900,00 

Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis Valsts kases 

informācija uz 13.12.2019. 

115 631,00 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 56 335,00 
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finanšu izlīdzināšanas fonda 

 

2. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem: 

ERASMUS+ Nr.2019-1-DE03_KA229-059767_2 13 093,00 

ERASMUS+ Nr.2019-1-CZ01-KA229-061438_2  26 906,00 

Projekts - Development and promotion of small 

ethno-cultural regions as tourism destinations - 

UNESCO-tourism Nr.Est-Lat15 

10 935,00 

PR.-Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai 

2 612,00 

 

 

 

3. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas: 

“Upes iela 4”, “Lauciņi 1”, “Niedolas”, 

“Skolotāju māja 2” – 2, “Mazirbes skola”  

20 200,00 

 

4. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

 

 

5. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu ieņēmumu daļa 

 

Iestāžu un struktūrvienību plānotie ieņēmumi 

par sniegtiem pakalpojumiem 

7 656,00 

 

Grozījumi Speciālā budžeta ieņēmumu daļā  

 

1. Nodokļu ieņēmumi:  

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi 

un vides piesārņošanu 

7 000,00 

 

 

Grozījumi Pamatbudžeta izdevumu daļā  

 

1. Eiropas Savienības līdzfinansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

īstenošanai 

ERASMUS+ Nr.2019-1-DE03_KA229-059767_2 13 093,00 

ERASMUS+ Nr.2019-1-CZ01-KA229-061438_2  26 906,00 

 

 

2. Pieņemto lēmumu izpilde 

• Domes lēmums nr.312; 28.11.2019. (Dotācija SIA 

“Dundagas veselības centrs” EUR 1585,00) 

• Domes lēmums nr.311; 28.11.2019. (Par apkures 

sistēmas izbūve Bānīša ielā 4 EUR 22 232,00) 

 

 

23 817,00 

 

3. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā 
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Samazinājums iestāžu un struktūrvienību 

plānotajiem izdevumiem par darba samaksu un 

pakalpojumiem 

-34 697,00 

 

Grozījumi Speciālā budžeta izdevumu daļā 

 

Jauna sporta kompleksa izveidošana pie Kolkas 
pamatskolas 

2 592,63 

 
 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019. EUR 

243 106, speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 225 apmērā un  ziedojumu budžeta 

līdzekļu atlikumu EUR 2 593, 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.   

Uz 01.01.2020.  pēc budžeta grozījumiem Pamatbudžeta līdzekļu atlikums plānots  287 

085 eiro, speciālā budžeta līdzekļu atlikums 58 744 eiro, ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

līdzekļu atlikums 0,00 eiro. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.347: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2019.gada 19.decembra saistošos noteikumus Nr.17 “Par 

Dundagas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem”. (saistošie noteikumi 

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 

 

6.  

Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

A.Felts 

Pamats 

Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts. 

 

Mērķis 

Dotācijas piešķiršana Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

Izvērtējums 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja ir 

pārrunājusi jautājumus par sadarbību 2020.gadā, jautājumā par pašvaldības dotāciju plānošanas 

reģionam, KPR lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā piešķiršanu 

KPR 2020.gadam. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiks saglabāts nemainīgs, un 

līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai. 

Kā norāda KPR pārstāvis, iepriekšējos gados pašvaldību piešķirtais finansējums sniedza 

atbalstu KPR Administrācijas kapacitātes celšanai, līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus 

cilvēkresursus darbam ar jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti 

Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu 

līdzekļu programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos 

projektus vai projektu idejas.  
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Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu Plānošanas reģionu 

finansēšanas avoti var būt pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības budžeta vai 

dotācija no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem 

līgumiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.348: 

Paredzēt Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta projektā finansējumu EUR 1500,00 

apmērā, kā dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam – pasts@kurzemesregions.lv. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

7.  

Par automašīnu Dacia Lodgy un jaunas automašīnas iegādi vidusskolai 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.  

 

Mērķis 

 Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādes – Dundagas vidusskola,  nodrošināšana ar 

dienesta transporta līdzekli.  

 

Izvērtējums 

Vidusskolas vajadzībām 2016.gadā tika iegādāta automašīna Dacia Lodgy FB 3555 

operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Spēkā esošā līzinga termiņš beidzas 2019.gada 25. decembrī. 

A/m  Dacia Lodgy FB 3555 atpakaļpirkuma summa ir 5184,00 EUR, atļautais nobraukums 100 

000 km nav pārsniegts. Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu mēnesī ir 280,21 EUR.  

Ir priekšlikumi: 

 1) neizmantot atpakaļpirkuma līguma priekšrocības, jo automašīnai vairākkārtīgi ir bijuši 

tehniski sarežģījumi ar aizdedzes pogu; 

 2)  iegādāties jaunu šāda tipa automašīnu, kura pilnībā apmierina vidusskolas vajadzības – 7-

vietīgs minivens (cita veida 7 vietīgu modifikāciju), nepārsniedzot ikmēneša maksājumu 

summu EUR 400,00 mēnesī, sākotnējo iemaksu 2800,00 EUR un automašīnas vērtību 

23500,00 EUR; 

 3) lūgt operatīvā līzinga pagarinājumu līdz 2020. gada 1. jūlijam, lai iepirkuma komisija var 

organizēt automašīnas iepirkuma procedūru. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.349: 

1) Neizmantot  atpakaļpirkuma līguma Nr. PAP_TA16061 no 05.06.2016. automašīnas 

DACIA LODGY FB 3555 iegādes priekšrocības, pagarināt operatīvo līzingu automašīnai  

Dacia Lodgy FB 3555 līdz 2020. gada 1. jūlijam. 

 2) Iepirkuma komisijai organizēt automašīnas iepirkuma dokumentāciju un izsludināt 

automašīnas iepirkumu - 7 vietīgu minivenu (cita veida 7- vietīgu modifikāciju) līdz 23500,00   

EUR vērtībā   operatīvajā  līzingā uz 5 gadiem, veicot cenu aptauju. 

3) 2020.gada budžeta projektā iekļaut summu esošās automašīnas operatīvā līzinga 

maksājumiem līdz 2020.gada 31.jūnijam – EUR 1682. 

4) 2020.gada budžeta projektā iekļaut EUR 5 200, (iespējamais operatīvā līzinga maksājums no 

01.07.2020. 400 eiro/mēnesī un 2800 eiro sākotnējo iemaksu par jauno automašīnu). 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 
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8. 

Par dotāciju SIA “Kolkas ūdens” darbības nodrošināšanai 2020.gadā 

A.Felts 

Pamats 

1.   Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums; 

2.   Likums “Par pašvaldību budžetiem”; 

3.   Līgums ar SIA “Kolkas ūdens”; 

 

Mērķis 

Nodrošināt finansiālu atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Kolkas ūdens”, Reģ.Nr. 

40003579893 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pirmās daļas 15. panta 1.punktu Pašvaldībām ir šādas 

autonomās funkcijas: 

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

SIA “Kolkas ūdens”,  lai realizētu minēto funkciju veikšanu un uzņēmuma saimnieciskās 

darbības nodrošināšanu 2020.gadā, lūdz piešķirt finansējumu EUR 25 940,00 (divdesmit pieci 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 00 centi)  apmērā. Nepieciešamā finansējuma  aprēķins 

veikts pamatojoties uz 2019.gada faktiskajām saimnieciskās darbības izmaksām un 2019.gadā, 

saskaņā ar ūdens bilances datiem,  pacelto ūdens daudzumu.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

1. NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.350: 

2. 2020.gadā pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu SIA “Kolkas ūdens” darbības 

nodrošināšanai EUR 25 940,00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 

00 centi)  apmērā. 

3. Finansējuma pieprasījumu SIA “Kolkas ūdens” iesniedz reizi ceturksnī pamatojoties uz 

sagatavoto atskaiti, rēķinu kopijām, kuru apmaksai tiks novirzīts piešķirtais 

finansējums. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Kolkas ūdens”  

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai 

 

 

 

 

9. 

Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 

23.punkts, 77.panta otrā daļa; 

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta 

pirmās daļas 1.punkts 

 

Mērķis 

SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšana 

 

Izvērtējums 
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1. SIA “Kolkas ūdens” (turpmāk arī – SIA) valdes loceklis Ivo Bordjugs savā 

iesniegumā lūdz Dundagas novada domi piešķirt finanšu līdzekļus pamatkapitāla 

palielināšanai, kas tiks ieguldīti Kolkas ciema centrālā ūdensvada nomaiņai posmā “Lībiešu 

saieta nams līdz Vītoliem” 360 m garumā par kopējo summu  23 400 eiro.  Ūdensvada posma 

nomaiņa plānota 360 m garumā gar ciema centrālo ielu, darbus paredzēts veikt 2020.gada 

vasarā.   

2. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir 

aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst 

Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras izriet no 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām starptautisko 

tiesību normām. 

Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) 

par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis 

atbalsta  jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka  atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 

augšējo robežu trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai 

neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to. 

 

3. Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt SIA 

pamatkapitālu ar finanšu līdzekļiem. 

 

4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta 

pirmā daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos 

kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa  nosaka, ka sabiedrības 

pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). 

Minētā likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus 

pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Minētā likuma 66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, 

ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai 

samazināšanu. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.351: 

1. 2020.gadā palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar 

finanšu ieguldījumu, ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada 

pašvaldības finanšu līdzekļus 23 400 euro apmērā, minēto summu paredzēt 2020.gada budžeta 

projektā. 

2. Pēc finansējuma saņemšanas uzdot un SIA “Kolkas ūdens” valdei organizēt un veikt 

dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šā lēmuma 1.punktu. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens” 

Lēmums nododams izpildei: SIA “Kolkas ūdens” valdei, grāmatvedībai 

 

 

10. 

Par finansējumu pensionāru apvienībai “Sendienas” 

A.Felts 

Pamats 

1. 2019.gada 12.novembra Dundagas senioru apvienības “Sendienas” vadītājās 

I.Beņislavskas iesniegums par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2020.gadam; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 
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Mērķis 

Atbalstīt Dundagas novada seniora apvienības “Sendienas” darbību . 

 

Izvērtējums 

Dundagas pagasta senioru apvienības vadītāja  I.Beņislavska lūdz iekļaut 2020. gada budžetā 

finansējumu EUR 1200 apmērā,  senioru apvienību organizētajiem pasākumiem saskaņā ar 

plānoto izdevumu tāmi: 

 

Norises laiks Izlietojuma mērķis Plānotais 

finansējums, 

EUR 

1.ceturksnis Izdevumi marta pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas, 

ielūgumi, viesu uzņemšanai 

75,00 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem Vandzenē, 

Valdemārpilī, Rojā, Engurē, Blāzmā un Kandavā 

235,00 

2.ceturksnis Izdevumi maija pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas un 

viesu uzņemšanai 

70,00 

 Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem Pastendē, 

Rojupē, Kolkā, Jūrmala 

195,00 

3.ceturksnis Izdevumi septembra pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas 

un viesu uzņemšanai 

95,00 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem Kandavā, 

Talsos, Kolkā 

185,00 

4.ceturksnis Izdevumi decembra pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas, 

viesu uzņemšanai un ziemassvētku paciņām pensionāriem, 

kas sasnieguši 80.gadus 

185,00 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem Pūņās, 

Kolkā un  Laucienē 

160,00 

Kopā 1200,00 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.352: 

 

 

1. Paredzēt 2020. gadā budžeta tāmē “Pensionāru un invalīdu apvienības” (367)  

senioru apvienībai “Sendienas” finansējumu EUR 1200 (viens tūkstotis divi simti 

eiro) apmērā saskaņā ar pasākumu plānu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot “Kultūras pils” direktorei Baibai Dūdai. 

Lēmums nosūtāms: Dundagas senioru apvienības “Sendienas” vadītājai I.Beņislavskai, 

grāmatvedībai  

  

 

 

 

11. 

Par finansējumu pensionāru apvienībai “Sarma” 

A.Felts 

Pamats 

1. 2019.gada 5.novembra Dundagas senioru apvienības vadītājās B.Oses iesniegums par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu 2020.gadam; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 
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Mērķis 

Atbalstīt Kolkas novada seniora apvienības darbību . 

 

Izvērtējums 

Kolkas pagasta senioru apvienības “Sarma” vadītāja  B.Ose, lūdz iekļaut 2020. gada budžetā 

finansējumu EUR 1000 apmērā,  kas tiks izlietoti saskaņā ar plānoto  izdevumu tāmi: 

 

Npk Pasākumi Norises laiks 
Izmaksas 

EUR 
Piezīmes 

1 
Senioru sadraudzības 

pasākums Kuldīgā 
janvāris 30 Transporta izdevumi 

2 
Senioru sadraudzības 

pasākums Kandavā 

janvāris, 

aprīlis, 

augusts un 

oktobris 

120 Transporta izdevumi 

3 
Senioru sadraudzības 

pasākums Valdemārpilī 
februāris 30 Transporta izdevumi 

4 
Senioru sadraudzības 

pasākumi Engurē 

februāris un 

augusts 
60 Transporta izdevumi 

5 
Senioru sadraudzības 

pasākumi Dundagā 

07.03,, 16.05., 

26.09. un 

19.12.2020. 

120 Transporta izdevumi 

6 
Senioru sadraudzības 

pasākums Rojā 

marts un 

oktobris 
60 Transporta izdevumi 

7 
Senioru pasākums – balle 

Kolkā 

aprīlis un 

septembris 
160 

Muzikantu apmaksa, 

organizatoriskie izdevumi 

8 
Senioru sadraudzības 

pasākums Lubē 
maijs 30 Transporta izdevumi 

9 
Senioru sadraudzības 

pasākums Ķūļciemā 
maijs 30 Transporta izdevumi 

10 
Senioru sadraudzības 

pasākums Laucienē 

Jūnijs un 

decembris 
60 Transporta izdevumi 

11 
Piejūras senioru festivāls “Pie 

jūras dzīve mana” Jūrmalā 
jūlijs 100 

Ceļa izdevumi, 

prezentācijas izdevumi 

12 Senioru ekskursija augusts 100 
Daļējas ceļa izdevumu 

izmaksas 

13 
Senioru sadraudzības 

pasākums Talsos 
septembrī 30 Transporta izdevumi 

14 
Senioru sadraudzības 

pasākums Vandzenē 
oktobris 30 Transporta izdevumi 

15 
Latvijas pensionāru federācijas 

valdes sēdes Rīgā 
2 * gadā 40 

Saskaņā ar izdevuma 

dokumentiem 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.353: 

 

1. Nodrošināt, 2020. gadā struktūrvienības “Kolkas kultūras pasākumi un sports” budžeta tāmē 

finansējumu EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) apmērā, Kolkas senioru apvienībai “Sarma” 

saskaņā ar pasākumu plānu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kolkas tautas nama vadītājai I.Onzulei.  

 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas senioru apvienības “Sarma” vadītājai B.Osei, grāmatvedībai,   
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12. 

Par finansējumu invalīdu apvienībai “Cerība” 

A.Felts 

Pamats 

1. 2019.gada 13.novembra Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītājās Z.Vēbergas 

iesniegums par finansējuma piešķiršanu 2020.gadam; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 

 

Mērķis 

Atbalstīt Dundagas invalīdu kopas “Cerība” darbību . 

 

Izvērtējums 

Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītāja Z.Vēberga lūdz iekļaut 2020. gada 

budžetā finansējumu EUR 969,00 apmērā,  dalībai sporta pasākumos, pieredzes 

apmaiņas braucieniem uz pansionātiem un dienas centriem, saskaņā ar plānoto 

izdevumu tāmi: 

 

Norises 

laiks 
Izlietojuma mērķis 

Plānotais 

finansējums, 

EUR 

Marts Lieldienu pasākums 30,00 

Maijs Dalībai Sporta svētkos Pastendē, transporta izdevumi 87,40 

Jūnijs Ventspils invalīdu dienas centra apmeklējums 96,00 

Jūnijs VSAC “Kurzeme” Līgo svētku ieskaņas pasākums 56,40 

Jūlijs Dalībai Sporta svētkos Rojā, transporta izdevumi 68,40 

Augusts Dalībai Sporta svētkos Spārē, transporta izdevumi 98,30 

Septembris Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes invalīdu un 

pensionāru rokdarbu centru 

389,80 

Decembris Ziemassvētku pasākums 50,00 

 Dundagas novada talantu sadziedāšanās koncerta 

apmeklējums Kolkā 

93,50 

kopā 969,80 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, 

G.Kristiņš, A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, 

atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.354: 

 

1. Paredzēt 2020. gadā budžeta tāmē “Pensionāru un invalīdu apvienības” (367)  

Dundagas invalīdu kopai “Cerība” finansējumu EUR 969,80 (deviņi simti 

sešdesmit deviņi eiro un 80 centi) apmērā saskaņā ar pasākumu plānu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot “Kultūras pils” direktorei Baibai Dūdai. 

Lēmums nosūtāms: Dundagas invalīdu kopas “Cerība”  vadītājai Z.Vēbergai, 

grāmatvedībai un iestādes “Kultūras pils” vadītājai  
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13. 

Par finansējumu biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas bērnu dienas centra „Mājas”, Reģ.Nr.40008087981, valdes priekšsēdētājas 

D.Siliņas  iesniegums (02.12.2019., Nr.DD-3-26.2/19) par dotācijas piešķiršanu centra 

darbības nodrošināšanai 2020. gadā. 

2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu (bērnu 

ārpusskolas un audzināšanas organizēšana). 

Mērķis 

Pārvaldes uzdevuma finansēšana.  

 

Izvērtējums 

    Dundagas bērnu dienas centrs “ Mājas” darbojas jau 15 gadus un 2019. gadā katru darba 

dienu to apmeklē  vidēji 32 - 40 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Kopš centrs atrodas 

jaunajās telpās, Dundagas vidusskolā Saules ielā 8, bērnu skaits ir pieaudzis. 

2019.gadā tika realizēts projekts “Dundadznieku kā dažādu profesiju pārstāvju karjeras 

veiksmes stāsti”, 10.nodarbības, kurās bērni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, gūstot 

priekšstatu par dažādām profesijām. Pavasara pusē tika atjaunoti  Šlīteres bākas izstādes rūķi 

un papildinājumā radīti jauni izstādes objekti, kas priecēja bākas apmeklētājus. Bērni 

apmeklējot centriņu ik dienu gūst jaunas zināšanas un prasmes.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valdes priekšsēdētāja lūdz novada domi atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs 

darbību un 2020.gada budžetā iekļaut nepieciešamo finansējumu EUR 16 284,00 apmērā. 

2020. gada Dundagas vidusskolas izdevumos par elektroenerģiju, apkuri un  komunālajiem 

pakalpojumiem, lūdzam iekļaut arī bērnu dienas centra uzturēšanai nepieciešamo summu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.355: 

1) Paredzēt 2020.gada budžetā finansējumu 16 284,00 eiro apmērā biedrības Dundagas bērnu 

dienas centrs „Mājas” deleģējamo uzdevumu izpildei.  

2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut Dundagas 

vidusskolas 2020. gada budžeta projektā. 

3) Biedrības vadītājai līdz 2020.gada 20.decembrim iesniegt ATSKAITI par Dundagas 

novada pašvaldības 2020.gadā piešķirtā finansējuma izlietojumu (1.Pielikums) 

  

 

Lēmums nododams izpildei: biedrība  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, 

grāmatvedībai. 

 

 

14. 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu 

A.Felts 

Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 

42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta otrā daļa; 

likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās 

daļas 23.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas 

vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt 
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pensijas vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu 

dzīves kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.241 

“Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA “Dundagas veselības centrs”. Ar minēto 

lēmumu tika nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Dundagas veselības centrs”. 

Saskaņā ar minētā līguma 8.2.apakšpunktu līguma izpildes termiņš ir 1 gads. Dundagas 

novada pašvaldība vairākkārt lēmusi par līguma termiņa pagarināšanu. 

 

2. Ņemot vērā noslēgto deleģēšanas līgumu un Dundagas novada pašvaldības domes 

2015.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.74 “Par telpu nomas maksu Pils ielā 6”, 2016.gada 

9.jūnijā noslēgts līgums par telpu, kuras lieto SIA “Dundagas veselības centrs”, nomu. 

Šā līguma 2.1.apakšpunktā noteikts, ka līguma izpildes termiņš ir 1 gads, bet ne ilgāk 

kā deleģēšanas līgums, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs”. 

 

3. Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 26.novembrī saņemts un ar numuru  

DD-3-36.2/19/866 reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas 

Vagenmeisteres iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt minētā deleģēšanas līguma 

izpildes termiņu un minētā nomas līguma izpildes termiņu. 

 

4. Iepazīstoties ar SIA “Dundagas veselības centrs” līdzšinējo deleģētā uzdevuma izpildi, 

Dundagas novada pašvaldības dome konstatē, ka SIA “Dundagas veselības centrs” 

uzdevumu (nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir 

objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes 

dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un samazināt 

negatīvās sekas šo personu dzīvē) spēs veikt efektīvāk par pašvaldību. Ņemot vērā arī 

SIA “Dundagas veselības centrs” pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, 

Dundagas novada pašvaldības domes ieskatā deleģēšanas līgumu ir pamats pagarināt. 

Tāpat ir pamats pagarināt arī līdz šim noslēgto nomas līgumu. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.356: 

1. Pagarināt deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu (no 

2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim). 

2. Pagarināt nomas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu, ņemot 

vērā 1.punktā minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu (no 2020.gada 1.janvāra līdz 

2020.gada 31.decembrim). 

 

Lēmums nosūtāms: Pašvaldības centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Pašvaldības centrālai administrācijai 
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15. 

Par SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu apmaksu 2020.gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Dundagas veselības centrs” Reģ.Nr.51203036041, valdes priekšsēdētājas Agitas 

Vagenmeisteres iesniegums;  

2. 28.12.2018. Nr. “Līgums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”. 

 

Mērķis 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai finansējuma 

iekļaušana 2020. gada budžetā. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar  SIA “Dundagas veselības centrs” un SIA “Dundagas 

veselības centrs”  apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, 

kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes 

dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās 

sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma ietvaros SIA “Dundagas veselības centrs”  

sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot SIA “Dundagas 

veselības centrs”  sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu. 

28.12.2018. ar Domes lēmumu Nr. 284 “Par izmaiņām ilgstoši sociālās aprūpes klientu 

izvērtēšanā, izmaiņām vienas dienas izmaksā” apstiprināja SIA “Dundagas veselības centrs” 

vienas personas dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē  - 2.aprūpes līmenis EUR 25,72, 

3.aprūpes līmenis 27,61, 4.aprūpes līmenis EUR 28,73.  

Uz 27.11.2019. Dundagas veselības centrā ir 11 klienti, kuriem no pašvaldības budžeta ir 

jānodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa. 

Finansējums, kas nepieciešams 2020.gada budžetā sastāda EUR 68 827,26 (sešdesmit astoņi 

tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 26 centi). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.357: 

Paredzēt 2020. gadā budžeta projektā finansējumu EUR 68 828 (sešdesmit astoņi tūkstoši 

astoņi simti divdesmit astoņi eiro) apmērā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai vienpadsmit personām SIA “Dundagas veselības 

centrs” Reģ.Nr.51203036041. 

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”, sociālais dienests, grāmatvedībai 

 

 

 

16. 

Dotācija SIA “Dundagas veselības centrs”, rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai 

Dundagas novada iedzīvotājiem 2020.gadā 

A.Felts 

Pamatojums 

1. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 

14.punktu un Dundagas novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.225. 

2. SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres 

iesniegums. 
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Mērķis 

Rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšana Dundagas novada iedzīvotājiem 

 

Izvērtējums 

Izvērtējot 2020.gada plānotos ieņēmums un izdevumus, kas saistīti ar rentgenogrāfa 

pakalpojuma nodrošināšanu, iesniegumā valdes priekšsēdētāja norāda, ka ieņēmumi no 

pacientu nodevām tiek plānoti EUR 6 650 (985 pacienti, saskaņā ar 2019.gada datiem) apmērā, 

valsts finansējums EUR 2 300, izdevumi medicīnas personāla algām, VSAOI, tehnikas 

apkopei, elektroenerģijai, licencei, ugunsdrošībai, apkurei un citiem izdevumiem sastāda EUR 

16 773 gadā.  

SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja A. Vagenmeistere, lūdz, 

pašvaldību 2020.gada budžeta projektā iekļaut dotāciju EUR 7 823 (septiņi tūkstoši astoņi 

simti divdesmit trīs eiro) apmērā, lai spētu nodrošināt rentgenogrāfa pakalpojumus Dundagas 

novada iedzīvotājiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.358: 

2020.gada budžeta projektā paredzēt dotāciju EUR 7 823 (septiņi tūkstoši astoņi simti 

divdesmit trīs eiro) apmērā, rentgenogrāfijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Dundagas 

veselības centrs“, reģ.Nr.51203036041, Dundagas novada iedzīvotājiem. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”, sociālais dienests, grāmatvedībai 

 

 

 

17. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai un VSAOI (01.01.2020.-31.08.2020) 

A.Felts 

Pamats: 

1. Likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” 3.panta pirmā un trešā daļa (sestais un 

devītais pielikums) 

2. 2016.gada 5.jūlija MK noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

darba samaksai” 

 

Mērķis: 

Nodrošināt pedagogu darba samaksu un VSAOI Dundagas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, kur tiek īstenotas vispārizglītojošās izglītības programmas. 

 

Izvērtējums: 

2019.gada 28.novembrī izsludināts likums “Par valsts budžetu 2020.gadam”, likuma 

sestajā un devītajā pielikumā norādīts mērķdotācijas, pedagogu darba samaksai un VSAOI, 

sadalījums pašvaldībām par laika periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam..  

Mērķdotācijas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 5 – 6 gadīgo 

bērnu grupās, 1. – 12.klasēs, piemērojot koeficientus izglītojamo skaitam noteiktās izglītības 

pakāpēs un izglītības programmās. 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem 454 976 

eiro. Ar šo finansējumu tiek nodrošināta darba samaksa par sekojošām pedagoģiskajā likmēm 

attiecīgajās izglītības iestādēs: 

Dundagas vidusskolā: 35,47 

Kolkas pamatskola (1. – 9.klases): 3,7 

Kolkas pamatskola (5 – 6 gadīgo bērnu apmācība): 0,63 
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PII “Kurzemīte” (5 – 6 gadīgo bērnu apmācība): 6,615 

Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu starp pašvaldības izglītības iestādēm nosaka 

MK noteikumi Nr. Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai”.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.359: 

Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pedagogu darba samaksai un 

VSAOI  Dundagas novada izglītības iestādēm sekojošā apmērā: 

1. Dundagas vidusskola - 361 880 eiro, 

2. Kolkas pamatskola: 42 568 eiro, t.sk., 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai 4 816 eiro, 

vispārējā izglītība  - 37 752 eiro. 

3. PII “Kurzemīte” – 50 528 eiro. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolas direktorei A.Štrausai, Kolkas pamatskolas 

direktorei A.Laukšteinei, PII “Kurzemīte” vadītājai R.Baļķītei, grāmatvedībai 

Lēmums nosūtāms:  Dundagas vidusskolas direktorei A.Štrausai, kolkas pamatskolas direktorei 

A.Laukšteinei, PII “Kurzemīte” vadītājai R.Baļķītei, grāmatvedībai, finansistei 

 

 

 

18. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 

A.Felts 

Pamats: 

1. Likums “par valsts budžetu 2020.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punkts 

2. Izglītības likuma 17.panta 3.sadaļas 16.punkts; 14.panta 24.punkts; 

3. Ministru kabineta 2001. gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība” 6., 10.punkts; 

4. Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība; 

5. Dundagas vidusskolas iesniegums; 

6. Kolkas pamatskolas iesniegums; 

7. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores iesniegums. 

Mērķis: 

Nodrošināt interešu izglītības programmu īstenošanu Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā 

un Dundagas Mākslas un mūzikas skolā   

 

Izvērtējums: 

2019.gada septembrī saņemti Dundagas vidusskolas, Kolkas pamatskolas un  Dundagas 

Mākslas un mūzikas skolas vadītāju  iesniegumi ar lūgumu piešķirt finansējumu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI interešu izglītības programmu īstenošanai attiecīgajās izglītības 

iestādēs šādā apmērā: 

Interešu izglītības programmu 

īstenotājs 

Interešu 

izglītības 

programmu 

skaits 

Finansējamo 

pedagoģisko 

likmju skaits 

Nepieciešamā 

finansējuma apmērs 

2020.gada janvāris-

decembris 

EUR 

Dundagas vidusskola 17 1,678 12 973,44 
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Kolkas pamatskola 4 0,316 2387,68 

Dundagas Mākslas un mūzikas 

skola 
1 0,429 3190,88 

kopā 18 552 

 

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītības īstenošanai Dundagas novadā 2020.gada 

janvāra - augusta mēnešos ir 18 552,00 eiro. Mērķdotācijas apjoms tiek aprēķināts, 

pamatojoties uz izglītojamo skaitu vispārizglītojošās skolās 2019.gada 1.septembrī (informācija 

VIIS).  

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisija 2019.gada 

2.oktobra sēdē izvērtēja Dundagas vidusskolas, Kolkas pamatskolas un Dundagas Mākslas un 

mūzikas skolas iesniegumus par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu interešu izglītības 

programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI un pievienoto dokumentāciju. 

Dundagas vidusskola, pamatojoties uz izglītojamo izteikto vēlmi, izveidoja interešu izglītības 

programmu vidusskolēniem “Bizness un ekonomika”. Savukārt Kolkas pamatskola, izvērtējot 

iespējamos finanšu resursus, izglītības programmu “Mūzika. Ritms.” iekļāva no valsts budžeta 

mērķdotācijas finansējamo programmu sarakstā, tādējādi samazinot pašvaldības budžeta slodzi.  

Izvērtējot iesniegtos dokumentus atbilstoši Dundagas novada domes Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtībai (apstiprināta ar 2010.gada 25.augusta domes sēdes lēmumu 

Nr.355), Komisija secināja, ka izglītības iestāžu vadītāju iesniegumos lūgtais finansējums 

interešu izglītības īstenošanai ir pamatots. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.360: 

Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba 

samaksai un VSAOI  2020.gada janvāra - augusta mēnešos 18 552 eiro apmērā: 

1. Dundagas vidusskolai 12 973,44 eiro; 

2. Kolkas pamatskolai 2387,68 eiro; 

3. Dundagas Mākslas un mūzikas skolai 3190,88 eiro. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolas direktorei A.Štrausai, Kolkas pamatskolas 

direktorei A.Laukšteinei, Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei D.Čoderai, 

grāmatvedībai 

Lēmums nosūtāms:  Dundagas vidusskolas direktorei A.Štrausai, Kolkas pamatskolas 

direktorei A.Laukšteinei, Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei D.Čoderai, 

grāmatvedībai, finansistei 

 

       

19. 

Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales 

kārtības apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. 28.11.2019. Likums “Par valsts budžetu 2020. gadam”  

10.pielikums  

2. Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi). 
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Mērķis 

Pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojums kolektīvu vadītāju atlīdzībai saskaņā ar 

Noteikumiem. 

 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” nosaka, ka valsts mērķdotācija tiek piešķirta 

Pašvaldības kolektīviem, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 

1. darbojas vismaz divus gadus; 

2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru 

(koprepertuāru); 

3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, 

konkursos vai izstādēs; 

4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) 

rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. 

Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2020.gadam sadali Noteikumos noteiktā 

kārtībā, ņemot vērā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru pašvaldībai 2020.gadam, G1 

(kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits 

attiecīgajā pašvaldībā) un G2 (kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas 

mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits 

attiecīgajā pašvaldībā) kolektīvu skaitu pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi, G1 

kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) = 2, ko veido svētku 

starplaika pasākumu un pasākumu svētku laikā intensitātes attiecības starp abām kolektīvu 

grupām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.361: 

Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas EUR 3573 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs eiro) 

sadali Dundagas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 

 

 

3. Izmaksāt darba samaksu, ieturot likumā paredzētos nodokļus, atbilstoši aprēķinam 

sekojošiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem: 

G1 kolektīvu grupā –  

Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei par viena kolektīva sagatavošanu EUR 794,00 (EUR 

66,16*12mēn); 

Dundagas novada senioru deju kolektīvu vadītājai par viena kolektīva sagatavošanu EUR 

794,00 (EUR 66,16*12mēn); 

Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļas un Kolkas tautas nama koklētāju 

ansambļu vadītājai par divu kolektīvu sagatavošanu EUR 1 588,00 (EUR ((66,16*2 

kol..)*12mēn); 

Kolektīvs Kolektīvu 

skaits 

Pašvaldībā 

Valsts 

piešķirtā 

mērķdotācija 

(L) 

Bāzes 

finansējuma (B) 1 

kolektīvam 

aprēķins  

Bāzes 

finansējums 1 

kolektīvam 

noteiktajā 

periodā 

Mērķdotācija 

1 kolektīvam 

mēnesī 

G1  4 
EUR 3 573 

B=L/(ΣG1x2 + 

ΣG2) 

EUR 794,00 EUR 66,16 

G2 1 EUR 397,00 EUR 33,08 
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G2 kolektīvu grupā –  

Folkloras kopas ,,Laula” vadītājai par 1 kolektīva sagatavošanu EUR 397,00 (EUR 

33,08*12mēn);. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas Kultūras pils direktore B.Dūda, Kolkas pagasta pārvaldes 

vadītāja p.i. I.Onzule, DMMS skolas direktorei D.Čoderai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Kultūras pils direktore B.Dūda, Kolkas pagasta 

pārvaldes vadītāja p.i. I.Onzule, DMMS skolas direktorei D.Čodera  
 

 

 

20. 

Par  grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā 

A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

MK noteikumi Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

 

Mērķis 

Nodrošināt līdzvērtīgu amatu vienādu klasificēšanu 

 

Izvērtējums 

MK noteikumi Nr.1075 “Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs” nosaka: 

punktā 8 “ Amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc 

attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma; 

punktā 10 “Amatus klasificē atbilstošās saimēs (apakšsaimēs) un līmeņos, ņemot vērā saimju 

(apakšsaimju) aprakstus un līmeņu raksturojumus; 

punktā 11 “Amatu klasificēšanā izmanto amatpersonu un darbinieku amata aprakstus, 

amatu sarakstu, iestādes nolikumu, struktūrvienību reglamentus, struktūras shēmu, kā arī citus 

dokumentus, kas apraksta darba pienākumus”; 

punktā 11¹ “Amatu klasificēšanas mērķis ir nodrošināt, lai vienādi un līdzvērtīgi amati 

tiktu klasificēti vienādi. Amati tiek salīdzināti, izmantojot amata aprakstus, kuros vērtē darba 

raksturojumu, kas ietver darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, 

atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, kā arī amata pienākumu izpildei 

nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi; 

punktā 12 “Klasificējot amatus, izvēlas to saimi (apakšsaimi) un līmeni, kura apraksts 

visprecīzāk atbilst konkrētajā amata vai darba aprakstā minētajiem pamatpienākumiem”; 

punktā 13 “Ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs (apakšsaimēs), amatu klasificē tajā 

saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai nozīmīguma ziņā 

ir pārsvarā”; 

punktā 21 “Valsts un pašvaldību iestādes (izņemot valsts tiešās pārvaldes iestādes) 

amatpersonas (darbinieka) amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni pēc darba grupas 

vai attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma nosaka 

iestādes vadītājs”; 

punktā 17.1 “Padotības iestādes amatu klasificēšanas rezultātus apkopo un iesniedz 

augstākā iestādē saskaņošanai”. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Kultūras pils nolikumā paredzēto mērķu un uzdevumu 

izpildi, iestādei apstiprinātas divas amata vietas “kultūras pasākumu organizators” (Dundagas 

novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogs punkti 9.3. un 9.4.). 

Pārskatīti un papildināti abu darbinieku amatu apraksti. 

  Kultūras pasākumu organizatorei (IC līmenis, 7.mēnešalgas grupa) pie darba 

pamatpienākumiem 2018. un 2019.gadā tikuši  noteikti papildus pienākumi, kas saistīti ar 

Kultūras pils maksas pakalpojumu koordinēšanu, tehniskā personāla vadīšanu un 
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koordinēšanu, administratīvo darbu, par ko tikusi noteikta papildus darba samaksa. No 

kultūras pasākuma organizatora amatu pienākumu un atbilstoša amatu saimes līmeņa 

noteikšanas brīža pieaudzis darbinieka atbildības līmenis Kultūras darbā.  

 Kultūras pasākumu organizators (III līmenis, 9.mēnešalgas grupa), kurš ir atbildīgs par 

kultūras darba norisi iestādē būtiski pārsniedz līdzšinējo amatam noteikto  līmeni. Darbiniece 

papildus noteiktajiem amata pienākumiem koordinē Dundagas novada pašvaldības sadarbību ar 

Talsu novada pašvaldību, vada gatavošanos Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem, organizē 

novada līmeņa pasākumus – Skolotāju diena, Skolēnu godināšana, Ziemassvētku pasākumi 

pirmskolas vecuma bērniem, organizē anketu izplatīšanu un savākšanu iedzīvotāju 

apbalvošanai Valsts svētkos, izrādes novada bērniem u.c. Tāpat koordinē sadarbību ar 

biedrībām u.c. organizācijām, kā arī aizvieto iestādes vadītāju prombūtnes laikā. Darbinieks 

konsultē Kolkas tautas nama vadītāju, izstrādājot Kolkas tautas nama rīkotos novada līmeņa 

kultūras pasākumus. 

Izvērtējot situāciju, nepieciešams veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības 

amatu klasificēšanas katalogā punktos 9.3. un 9.4. 

9.3. Kultūras pils  Kultūras pasākumu  un 

viesu uzņemšanas 

organizators 

33.Radošie darbi, (III), 

 9.mēnešalgu grupa 
1 

9.4. Kultūras pils  Kultūras pasākumu  

organizators 

33.Radošie darbi, (IV), 

 10.mēnešalgu grupa 
1 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Kristiņš, A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, 

M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-1 (A.Felts, Z.Tālberga), atturas-1 (R.Rūmniece) 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.362: 

Saskaņot grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

9.3. Kultūras pils  Kultūras pasākumu  un 

viesu uzņemšanas 

organizators 

33.Radošie darbi, (III), 

 9.mēnešalgu grupa 
1 

9.4. Kultūras pils  Kultūras pasākumu  

organizators 

33.Radošie darbi, (IV), 

 10.mēnešalgu grupa 
1 

 

Lēmums nododams izpildei   Centrālajai administrācijai, Kultūras pils direktorei 

 

 

21.  
Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 22.02.2019. sēdes lēmumu Nr. 39 “Par reģistrēšanu 

palīdzības sniegšanas reģistrā”. 

2. Dundagas novada pašvaldības 29.11.2019. vēstule Nr. DD-3-23.1/19/1030.  

3. (Vārds, uzvārds) 29.11.2019. iesniegums. 

4. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa, 18.panta pirmā 

un otrā daļa, 21.3 panta  pirmā daļa.  

5. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība kādā 

pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.  
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Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) tiesiskajā valdījumā atrodas 

nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Maija iela 2” kadastra numurs 8850 020 0128 sastāvā 

esoša dzīvojamā telpa – Nr.16, kadastra apzīmējums 8850 020 0128 001 016, un pie tās 

piederošās domājamas daļas no nekustamā īpašuma, ar adresi Maija iela 2 dz.16, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov. (turpmāk – dzīvoklis Maija 2 - 16).  

12.06.2012. īres līgums Nr.45 par dzīvokļa Maija 2 – 16 izmantošanu ir izbeidzies 

01.11.2019.  

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 

18.panta pirmo daļu, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt, rakstveidā par to paziņojot attiecīgajai 

personai. 

Pamatojoties uz pašvaldības  reģistru “Palīdzība speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo 

telpu”, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā piedāvājama personai, kas reģistrēta ar kārtas 

Nr.1 – (Vārds, uzvārds) (turpmāk tekstā – persona).  

Pašvaldība personai nosūtījusi īres tiesību piedāvājumu par dzīvokli Maija 2 – 16, kas 

reģistrēts pašvaldībā 29.11.2019. vēstule Nr. DD-3-23.1/19/1030.  

Saskaņā ar likuma 18.panta otro daļu, atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu persona 

sniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija iespējams 

iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. 

Pašvaldība ir saņēmusi personas 29.11.2019. atbildes vēstuli, kurā persona piekrīt dzīvokļa 

Maija 2 – 16 īres tiesību piedāvājumam. 

Likuma 11.panta  trešā daļa par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosaka, ka pašvaldības 

dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 

dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Dzīvojamā telpa, 

kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta, ievērojot šā 

likuma III1 nodaļas noteikumus. 

Likuma 21.3 panta pirmā daļa par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, nosaka, ka 

pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, 

bet ne ilgāku par trim gadiem. 

 Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība kādā pašvaldība sniedz 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības 

dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.363: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Maija iela 2” kadastra numurs 8850 020 0128 sastāvā 

esošam dzīvoklim Nr.16 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0128 001 016  statusu – 

“Speciālistam izīrējamā dzīvojamā telpa”. 

2. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) (personas kods: 

xxxxx), slēdzot līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “Maija iela 2” kadastra 

numurs 8850 020 0128 dzīvoklī Nr.16 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0218 001 016, 

kas atrodas Maija iela 2-16, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un laiku 

līdz 18.12.2022. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/56812#n3.1
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22.  
Par telpu nomas tiesību maiņu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. SIA “Sproģes aptieka “Baibas”” 16.04.2019. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības 15.04.2016. Nomas līguma Nr.DD-8-2.2/16/7. 

3. Dundagas novada pašvaldības 15.04.2016. Nomas līguma Nr.DD-8-2.2/16/4. 

4. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu Nr.97, 2.12. punkts. 

 

Mērķis 

Iznomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Sproģes 

aptieka “Baibas”” (turpmāk - nomnieks) 16.04.2019. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 

23.04.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/303 (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts, ka, ja nav iespējams 

aprīkot telpas ko nomā nomnieks, atbilstoši likuma prasībām, tad varbūt var nomāt daļu telpu, 

kurās bija Lībiešu centrs un, kur atrodas frizētava, papildus atzīmējot, ka iepriekš norādītajās 

telpās būtu minimāli jāiegulda līdzekļi, lai tās atbilstu nomnieka darbību regulējošiem 

nolikumam. Iesniegumam pievienots Zāļu valsts aģentūras lēmums, kurš norāda uz nomnieka 

nomāto telpas neatbilstību normatīvo aktu noteiktajām prasībām sekojošos punktos: 

1. nav atsevišķas ieejas preču saņemšanai telpā; 

2. uzbrauktuves slīpums pie aptiekas ieejas neatbilst normatīvo aktu prasībām; 

3. nomātās telpās nav darbinieku tualetes.   

 Papildus iepriekšminētā lēmuma rezolutīvā daļa nosaka, ka licence nomniekam izdota 

ar nosacījumu, ka nomnieks līdz 2020.gada 2.janvārim iesniegs Zāļu valsta aģentūrā 

kompetentas iestādes dokumentu (apliecinājumu) par aptiekas telpu atbilstību Aptieku 

noteikumu Nr.288 7., 8. punkta un 8.8.apakšpunkta prasībām. 

Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Zītari”, kadastra Nr. 8862 007 0191, kura 

sastāvā ir ēka ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0191 001 (turpmāk – ēka “Zītari”) un atrodas 

Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. 

Par ēkas “Zītari” 18m2 lielas telpas nomu ir noslēgts 15.04.2016. Nomas līgums Nr.DD-8-

2.2/16/4 ar Ilzi Reifeldi uz laiku līdz 29.12.2021. 

Par ēkas “Zītari” 30m2 lielas telpas nomu ir noslēgts 15.04.2016. Nomas līgums Nr.DD-8-

2.2/16/7 ar SIA “Sproģes aptieka “Baibas”” uz laiku līdz 29.12.2021. 

Likums “Par pašvaldībām” 14. pants nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.364: 

1. Piekrist telpu nomas tiesību maiņai Ilzei Reifeldei nekustamā īpašuma “Zītari” kadastra 

Nr. 8862 007 0191 no 18m2 lielas B telpas uz 12.60m2 lielu C telpu saskaņā ar lēmuma 

pielikumu, saglabājot spēkā esošā 15.04.2016. Nomas līguma Nr.DD-8-2.2/16/4 

nosacījumus, ka: 

1.1. Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 29. decembrim; 

1.2. Nomas maksa ir 1,00 EUR/m2. 

2.  Piekrist telpu nomas tiesību maiņai SIA “Sproģes aptieka “Baibas”” nekustamā īpašumā 

“Zītari” kadastra Nr. 8862 007 0191 no 30m2 lielām D un E telpām uz 51.50m2 lielām A un 

B telpām saskaņā ar lēmuma pielikumu, saglabājot  spēkā esošā 15.04.2016. Nomas līguma 

Nr.DD-8-2.2/16/7 nosacījumus, ka: 

2.1. Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 29. decembrim;  
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2.2. Nomas maksa ir 0,91 EUR/m2. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

23.  
Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā 

A.Felts 

Pamats:  

             Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts, Izglītības likuma 22.panta 

pirmā un otrā daļa 

Mērķis: 

Nodrošināt Dundagas vidusskolas darbības tiesisku pamatu. 

 

Izvērtējums: 

                Dundagas vidusskolas (turpmāk - skola) nolikuma, kas apstiprināts ar 25.05.2017. 

Dundagas novada domes lēmumu Nr.127 1.1.punktā norādīts, ka skolas dibinātājs ir Dundagas 

novada Dome, kas ir pretrunā ar reģistrācijas apliecībā, akreditācijas lapā u.c. dokumentos 

norādīto skolas dibinātāju  - Dundagas novada pašvaldība.  

Savukārt, 3.1.punktā ir norādīts, ka skola īsteno vispārējās vidējās izglītības 

programmu (programmas kods 31011013). No 2017./2018. mācību gada minētā programma 

skolā netiek īstenota.  

2018./2019. mācību gadā tika licencētas divas jaunas mācību programmas - speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 

210158110) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

(programmas kods 21015611). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, nolikumā jāveic grozījumi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš, 

A.Grīvāne, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.365: 

Izdarīt Dundagas vidusskolas nolikumā, kas apstiprināts ar 25.05.2017. Dundagas 

novada domes lēmumu Nr.127 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā: 

  “1.1.Dundagas vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Dundagas novada pašvaldības 

(turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde”. 

2. Svītrot 3.1. punkta 3.1.3. apakšpunktu. 

3. Papildināt 3.1. punktu ar apakšpunktiem 3.1.4. un 3.1.5. šādā redakcijā: 

“3.1.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem - programmas kods 21015811; 

3.1.5. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem - programmas kods 21015611”. 
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Dažādi jautājumi 

 

✓ Ziņojums par Administratīvās komisijas darbu – informē komisijas 

priekšsēdētājs Madars Burnevics (ziņojums pievienots protokolam). 

 

✓ Domes priekšsēdētājs informē Par medību tiesību līgumu un ar to saistīto 

tiesvedības procesu. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.30. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 23.12.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 23.12.2019. 
 

 


