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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 24.maija saistošo noteikumu  

Nr.6 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 43. punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 14.jūnijā                                                                                           Nr.20. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde atklāta plkst. 13.00 

 

Sēdē piedalās: 3 pagaidu administrācijas locekļi: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis 

Šults, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece Inta Komisare, pagaidu administrācijas 

locekle Sintija Dumbrovska 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz pagaidu administrācijas vadītāja A.Šulta 

iniciatīvas pamata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu un 

Dundagas novada pašvaldības 24.05.2021. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Dundagas 

novada pašvaldības nolikums”42.punktu.  

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, finansiste Inga Ralle, Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. 

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par atbrīvošanu no Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata. 

2. Par iecelšanu Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 

3. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2  “Par Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

 
Sēdes vadītājs A.Šults informē, ka šodien 14.jūnijā plkst. 13.00 ir sasaukta ārkārtas domes sēde 

Nr.20 jautājumos, kuros lēmumu pieņemšana ir steidzama. 

 

Administrācijas locekļiem iebildumu nav. 
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1. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Šults 

Pamats 

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

 

Mērķis 

      Darba tiesisko attiecību izbeigšana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2021.gada 11.maijā saņemts un ar numuru  

DD-4-10.2/21/262 reģistrēts Gintas Pļaviņas 2021.gada 11.maija iesniegums ar lūgumu 

pārtraukt darba tiesiskās attiecības uz pašas vēlēšanos. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, tātad pirms tiek izbeigtas darba tiesiskās 

attiecības ar Gintu Pļaviņu, Dundagas novada domei jālemj par viņas atbrīvošanu no 

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata.  

3. Darba likuma 100.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā        

uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš.  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.134: 

 

Ar 2021.gada 14.jūniju atbrīvot no amata Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 

Gintu Pļaviņu, personas kods xxxx- xxx, sakarā ar iesniegumu par darba uzteikumu un darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei 

 

 

 

2. 

Par iecelšanu Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Šults 

Pamats 

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

2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.pants 

 

Mērķis 

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas pilnvērtīgas darbības nodrošināšana, Darba 

tiesisko attiecību nodibināšana ar iestādes vadītāju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 

kā arī izvērtēt iespēju savienot amatus. 

 

Izvērtējums 

1. 2021.gada 14.jūnijā Dundagas novada pašvaldība, pamatojoties uz darbinieka personīgu 

iesniegumu, tiek izbeigtas darba attiecības ar Dundagas novada pašvaldības 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 
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2. Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, uz izsludināto vakanci, atsaucās 

viens pretendents Daiga Muceniece, ar kuru darba attiecības tiks nodibinātas ar 

14.06.2021. Pašvaldība ir saņēmusi saskaņojumu no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamenta (08.06.2021. vēstule Nr.16.2-3/1065) D.Mucenieces iecelšanai Dundagas 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā.  

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.135: 

 

Ar 2021.gada 14.jūniju iecelt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā Daigu 

Mucenieci, p.k.xxxx-xxxxx. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei 
 

 

 

3. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr.2  

“Par Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

Ziņo I.Ralle; A.Šults, I.Komisare 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pants 

2. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 17.panta 2.daļa; 

 

 Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par grozījumiem Dundagas 

novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2021.gada budžetu”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 “Par grozījumiem Dundagas novada 

pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2021.gada budžetu” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru Kabineta 

noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumus 

EUR 4 715 229 (četri miljoni septiņi simti piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi 

eiro), izdevumus EUR 5 013 597 (pieci miljoni trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit 

septiņi), finansēšanas plānu EUR 298 368 (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit astoņi eiro), ziedojumu budžeta ieņēmumus EUR 10 290 (desmit tūkstoši divi simti 

deviņdesmit eiro) izdevumus EUR 10 290 (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro). 

 

Debates: 

I.Ralle informē par Kokas pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājumu grozīt Kolkas Tautas nama 

budžetu, samazinot ieņēmumu daļu, taču šobrīd tas netiek darīts, pamatojot to ar papildus 

informācijas nepieciešamību par proporcionālo kultūras pasākumiem plānoto izdevumu 

samazināšanu. 
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I.Komisare informē, ka ir bijušas sarunas ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju un lūgts iesniegt 

informāciju, pēc kuras saņemšanas ir gatavi izskatīt nepieciešamos grozījumus. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.136: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2021.gada 14.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 “Par 

grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  

“Par Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”. (saistošie noteikumi pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, grāmatvedībai, Kancelejas 

vadītājai 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.17 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 14.06.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 14.06.2021. 

 
 


