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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 30.jūnijā  

                                                                                                                                  Nr.23. 

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 

Domes sēde sasaukta 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.  

 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta 

Blūma, juriskonsults Aigars Šturms 

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes vadītājs A.Šults informē, ka šodien, 30.jūnijā plkst. 13.00 ir sasaukta ārkārtas domes sēde 

Nr.23 ar vienu izskatāmo darba kārtības jautājumu. 

 

Administrācijas locekļiem iebildumu par darba kārtību nav. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 
 

1. 

Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Šults 

Pamats 

1. Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešā daļa. 
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2. Likuma “Par pašvaldībām” 72.pants. 

3. 05.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem” 16.punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu. 

 

Izvērtējums 

Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļa nosaka, ka, lai informētu sabiedrību 

par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanu iepriekšējā gadā, pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo 

gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā 

internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 72. pants nosaka, ka dome nodrošina gada publiskā pārskata 

sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt 

sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā 

pārskata saturu un sagatavošanas kārtību. 

05.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem” 16.punkts nosaka, ka pārskatu apstiprina novada dome. 
 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.144: 

 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu. 

 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.06. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 22.06.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 22.06.2021. 

 
 


