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.6.
2019.gada 30.maijā
Sēde sasaukta plkst. 17.00
Sēde atklāta: plkst. 17.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris
Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze
Nepiedalās: Vilnis Skuja, Madars Burnevics – iemesls nav paziņots
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Jānis Langzams,
finansiste Inga Ralle, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes darba kārtībā:
1. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu
2. Par zāles pļāvēja iegādi vidusskolai
3. Par grozījumiem Vietējo iniciatīvas projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā
1.
Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts, M.Napskis, T.Kaudze, A.Grīvāne
Pamatojums
1. SIA “Auditorfirma Inspekcija” 2019. gada 27. marta ziņojums par SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 2018. gada pārskatu
2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībnieku sapulces protokols
NR.5.
3.Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pants, 63.panta
pirmās daļas 1.punkts, 63.panta otrā daļa.
4. Komerclikuma 151. panta pirmā daļa
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir viens no deviņiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) dalībniekiem, kurai pieder 32 kapitāla
daļas. Izvērtējot SIA “Auditorfirma Inspekcija” 2019. gada 27. marta ziņojumā norādīto
piezīmi par Sabiedrības 2018. gada pārskata apstiprināšanu [..] gadījumā, ja dalībnieku
lēmums būs Sabiedrības atbalstam nelabvēlīgs, tas var būt par pamatu kredītiestādei
izmantot savas tiesības atprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, kas savukārt var radīt
Sabiedrības darbības turpinājuma apdraudējumu. Attiecībā uz šo nenoteiktību 2018. gada
finanšu pārskatā nav veiktas nekādas korekcijas.
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Sabiedrība 2018. gadā strādājusi ar zaudējumiem, kuri uz 2018.gada 31. decembri bija 390087
eiro. Sabiedrībai uz pārskata gada beigām bija ievērojamas kredītsaistības a/s “Swedbank”
275708 eiro un būtiski palielinājās nenokārtotās saistības ar valsts budžetu, kuras
sasniedza 344925 eiro.
Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2, Talsu novada Domes iekšējam auditoram,
Tukuma novada Domes iekšējam auditoram un Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un
audita nodaļai tika uzdots kopā izstrādāt Sabiedrības lietderības un likumības auditu.
Minētie auditori 2019. gada 9.maijā prezentēja starpziņojumu Sabiedrības dalībniekiem,
kur konstatētie pārkāpumi norāda uz to, ka bijusī Sabiedrības valde ar Sabiedrības finanšu
līdzekļiem rīkojās neatbilstoši krietna un rūpīga saimnieka pienākumiem, ko noteic
Komerclikuma 169.panta pirmā daļa. Sabiedrības lietderības un likumības audits turpinās.
Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi, esošais finansiālais stāvoklis norāda uz iespējamām
Sabiedrības maksātnespējas pazīmēm. Lai Sabiedrība nenonāktu līdz tam, Sabiedrības
pagaidu valdes loceklis Ē.Zaporožecs regulāri tiekas ar a/s “Swedbank” pārstāvjiem, lai
abpusēji vienotos par izdevīgiem nosacījumiem attiecībā uz finansiālo situāciju Sabiedrībā.
A/S “Swedbank” nostāja ir stingra un nelokāma par to, ka visiem Sabiedrības dalībniekiem
ir jāpalielina pamatkapitāls ar naudas ieguldījumu 394350 eiro apmērā. Sabiedrības
dalībnieki 2019. gada 9. maijā pieņēma lēmumu sagatavot katram Sabiedrības dalībniekam
lēmumprojektu uz 2019. gada maija domes sēdi par pamatkapitāla palielināšanu ar naudas
ieguldījumu, atbildoši piederošajā kapitāla daļām. Nepieciešamie ieguldījumi, atbilstoši
kapitāldaļu skaitam katrai pašvaldībai ir:
- Tukuma novada pašvaldībai tie ir 55967,40 eiro,
- Engures novada Domei 13 991,85 eiro,
- Kandavas novada Domei 17 558,40 eiro,
- Jaunpils novada Domei 4 938,30 eiro,
- Talsu novada pašvaldībai 63 649,20 eiro,
- Dundagas novada Domei 8 779,20 eiro,
- Rojas novada Domei 7 681,80 eiro,
- Mērsraga novada pašvaldībai 3 292,20 eiro;
- Jūrmalas pilsētas Domei 98 491,65 eiro.
Publiskas personas kapitālsabiedrību pamatkapitālu var palielināt pamatojoties uz:
1) Komerclikuma 151. panta pirmo daļu - pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku
ieguldījumu;
2) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma:
-62. pantu - pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku
sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi, 63.panta pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt,
dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu
skaitu jaunu daļu,
-63.panta otro daļu - ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā
minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par
pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par
trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu - pildot savas funkcijas
pašvaldībām ir tiesības [...]ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.145:
1. Konceptuāli piekrist palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, dabas resursu nodokļa maksas
segšanai par 2019.gada 1.ceturksni.

3

2. Veikt naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, atbilstoši kapitāldaļu skaitam, 8779,20
eiro apmērā, pie nosacījuma ka, vairāk kā 50 % kapitāldaļu turētāju ir pieņēmuši lēmumu
par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ieskaitot Talsu novada pašvaldību.
3. Iestājoties šī lēmuma 2.punkta apstākļiem naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā
veikt līdz 2019. gada 28. jūnijam, finansējumu paredzēt no naudas līdzekļu atlikuma uz
gada beigām.
4. Ar attiecīgu izmaiņu reģistrēšanu saistītie izdevumi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
sedzami no Sabiedrības līdzekļiem.
2.
Par zāles pļāvēja iegādi Dundagas vidusskolas vajadzībām
Ziņo A.Kojro; A.Felts, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Napskis, R.Rūmniece
Pamats
1. Teritorijas apkopšana (pļaušana) ap vidusskolu Talsu ielā 18 tiek veikta skolas
saimniecisko darbinieku spēkiem.
2. Pļaušanas darbiem pirms 15 gadiem vidusskola iegādājās zāles pļāvēju Jonsered LM2153
CMDAW. Diemžēl 2018.gada vasarā tehnika tiktāl bija nolietojusies, ka nepieciešamais
remonts jau turpat puse no jauna pļāvēja cenas.
Mērķis
Zāles pļāvēja iegāde Dundagas vidusskolas vajadzībām saimniecisko darbu veikšanai
Izvērtējums
Vidusskolas ēkai Talsu ielā 18 piegulošā teritorija aizņem 3,44 ha. Aptuveni 1/3 daļa
ir asfalts, bet 2/3 zāliens. Lielāko zāliena platību – stadionu pļauj saimnieciskais dienests. Arī
mazās skolas apkārtni pļauj saimnieciskais dienests.
Teritorija, kuru skola apkopj saviem spēkiem ir aptuveni 0,5 ha platībā. Ja skolas
priekšpusē zāliens ir tuvu ideālam, tad aizmugurē ir platības ar biezu sūnu, vai arī ar nelīdzenu
reljefu, kas neļauj izmantot vienkāršos zāles pļāvējus, bet vajag ar velkošajiem riteņiem un
paaugstinātu transmisiju. 2018.gada rudenī skolā esošais pļāvējs saplīsa – nolietojums.
Stādot 2019.gada budžetu, bijām pārliecināti, ka zāles pļāvējs tiks iekļauts
saimnieciskā dienesta budžetā. Pārpratuma rezultātā zāles pļāvējs nav iekļauts ne saimnieciskā
dienesta, ne arī Dundagas vidusskolas budžetā.
Nepieciešams iegādāties jaunu zāles pļāvēju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.146:
1.Piešķirt finansējumu EUR 420 zāles pļāvēja iegādei Dundagas vidusskolas
saimniecisko darbu veikšanai.
2.Finansējumu ņemt no vidusskolas budžetā ieplānotajiem līdzekļiem no izdevumu koda
2279 ( līdzekļi tika plānoti Čehijas kora vizītei Dundagas vidusskolā, kura nenotiks).
Lēmums nododams izpildei: vidusskolai
3.
Par grozījumiem Vietējo iniciatīvas projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā
Ziņo A.Felts, T.Kaudze
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr.133 „Par projektu konkursu
"Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem" 2019.gadā”.
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2. B.Oses 29.05.2019. iesniegums.
Mērķis
Izdarīt grozījumus Vietējo iniciatīvas projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr.133 „Par projektu
konkursu "Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem" 2019.gadā”, Vietējo iniciatīvas projektu
izvērtēšanas komisijas sastāvā ir apstiprināta Benita Ose.
2019.gada 29.maijā Dundagas novada pašvaldībā saņemts B.Oses iesniegums (reģ.Nr.DD-326.2/19/366), kurā lūgts izslēgt viņu no komisijas sastāva, pamatojot to ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantā noteikto ierobežojumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.147:
Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Vietējo iniciatīvas projektu izvērtēšanas
komisijas sastāvā:
1) Izslēgt no komisijas sastāva Benitu Osi
2) iekļaut komisijas sastāvā finansisti Ingu Ralli
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Sēde slēgta plkst. 17.40.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 31.05.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 31.05.2019.

S.Kokoreviča

