LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
2014.gada 2. janvārī
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta: plkst. 14.02
Sēdē piedalās 7 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Una Sila,
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska
Nepiedalās- Aldons Zumbergs- slimības dēļ, Ansis Roderts- personīgu iemeslu dēļ
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes darba kārtība:
1. Par dotāciju SIA „Kolkas Ūdens”
2. Par amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtības 1.pielikumu
3. Par amata vietas izveidi

1.§
Par dotāciju SIA „Kolkas ūdens”
G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde
Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 1. punkts, 21. pants;
2. SIA „Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums no 17.12.2013.;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 306 no 19.12.2013.,§ 2. Par SIA „Kolkas
Ūdens” ūdensapgādes tarifu aprēķiniem.
Izvērtējums:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtais ūdensapgādes
pakalpojuma tarifa projekts paredz, ka ūdensapgādes pakalpojums Kolkas ciema
iedzīvotājiem būtu 2,21 Ls/m3. Lielākos izdevumus ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanā
veido attīrīšanas iekārta KROSS 10000.
Dome uzskata, ka minētā cena Kolkas ciema iedzīvotājiem būtu pārāk augsta, šāda
cena būtiski skartu Kolkas ciema iedzīvotājus – pārāk liela daļa no to ienākumiem tiktu tērēta
ūdensapgādes pakalpojuma apmaksai.
Dundagas novada dome 19.12.2013 pieņēma lēmumu, ka nepieciešams lemt par ūdens
attīrīšanas iekārtas (KROSS 10000 ) uzturēšanas izmaksu dotēšanu, tas ir dotēt materiālu
izmaksas, elektrību un pamatlīdzekļa nolietojumu. 2014. gadā kopā tas sastādīs Ls 19235.
Tādejādi nodrošinot iedzīvotājiem zemāku tarifu ~ 0,68 Ls/m3 bez PVN.
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Sagatavotais lēmuma projekts:
Piešķirt SIA „Kolkas Ūdens” dotāciju Ls 19 235 apmērā. Dotāciju izmaksāt 2014. gadā
proporcionāli pa mēnešiem.
Tiek sniegta papildus informācija par tarifa projekta samazināšanas veidiem, kas izriet no
konsultācijām ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru – pašvaldībai ir jāpārņem savā īpašumā
dzeramā ūdens attīrīšanas iekārta Kolkas ciemā, jo dotācijas piešķiršana uzņēmumam,
nesamazina tarifu.
Iepriekšējā domes sēde decembrī tika skatīts sagatavotais lēmuma projekts par iekārtu
pārņemšanu pašvaldības īpašumā, taču tas tika atlikts, pamatojot to, ka nav zināma šāda
lēmuma pieņemšana ietekme uz ūdenssaimniecības projekta realizēšanu Kolkas ciemā, jo
TEP ir izstrādāts ņemot vērā SIA „Kolkas Ūdens” kapacitāti, kas pamatota ar pamatkapitāla
lielumu.
Secina, ka lai izsvērtu iespējamos riskus, pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas, ir nepieciešams
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Centrālās Finanšu līgumu aģentūras
skaidrojums par ietekmi uz „ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas realizēšanu Kolkas ciemā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1. „Par dotāciju SIA „Kolkas Ūdens””. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtības
1.pielikumu
G.Laicāns, G.Abaja, G.Pirvits, L.Pavlovska
Pamats
Euro ieviešanas kārtības likums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2. „Par amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtības
1.pielikumu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības
Centrālajā administrācijā
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne, G.Pirvits, S.Šnikvalde
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants
Mērķis
Informēt sabiedrību par Dundagas novada pašvaldības darbu
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Izvērtējums
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums
ir informēt sabiedrību par savu darbību. Uzdevumus, kas izriet no pienākuma par savu
darbību informēt sabiedrību, liela daļa pašvaldību uzdod veikt sabiedrisko attiecību
speciālistam.
Lēmuma projekts
1. Ar 2014.gada 1.februāri Dundagas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā izveidot
amata vietu (plānotais darba laiks – 40 stundas nedēļā) - “sabiedrisko attiecību
speciālists” (Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 „Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” profesijas
kods: 2432 08).
2. Sagatavot grozījumus DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU
KLASIFIKĀCIJAS KATALOGĀ un skaitīt komiteju sēdēs janvārī.
Tiek izteikts cits priekšlikumus:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz komiteju sēdēm un skatīt kontekstā ar kopējo pašvaldības
funkciju analīzi.
Tiek rosināts balsot par atšķirīgo lēmuma projektu: Atlikt jautājuma izskatīšanu uz komiteju
sēdēm un skatīt kontekstā ar kopējo pašvaldības funkciju analīzi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (S.Šnikvalde, G.Abaja), pret – nav, atturas – 5
(G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska)
Lēmums nav pieņemts.
Tiek balsots par sagatavoto lēmuma projektu (ar precizētu 2.punktu)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska), pret – 1 (G.Abaja), atturas – 1 (S.Šnikvalde)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3. „Par amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības
Centrālajā administrācijā”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 14.45.
Protokols parakstīts 03.01.2014.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča
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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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
02.01.2014.

1.§
Par dotāciju SIA „Kolkas ūdens”
Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 1. punkts, 21. pants;
2. SIA „Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums no 17.12.2013.;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 306 no 19.12.2013.,§ 2. Par SIA „Kolkas
Ūdens” ūdensapgādes tarifu aprēķiniem.
Mērķis:
Nodrošināt Kolkas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumu
Izvērtējums:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtais ūdensapgādes
pakalpojuma tarifa projekts paredz, ka ūdensapgādes pakalpojums Kolkas ciema
iedzīvotājiem būtu 2,21 Ls/m3. Lielākos izdevumus ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanā
veido attīrīšanas iekārta KROSS 10000.
Dome uzskata, ka minētā cena Kolkas ciema iedzīvotājiem būtu pārāk augsta, šāda
cena būtiski skartu Kolkas ciema iedzīvotājus – pārāk liela daļa no to ienākumiem tiktu tērēta
ūdensapgādes pakalpojuma apmaksai.
Dundagas novada dome 19.12.2013 pieņēma lēmumu, ka nepieciešams lemt par ūdens
attīrīšanas iekārtas (KROSS 10000 ) uzturēšanas izmaksu dotēšanu, tas ir dotēt materiālu
izmaksas, elektrību un pamatlīdzekļa nolietojumu. 2014. gadā kopā tas sastādīs Ls 19235.
Tādejādi nodrošinot iedzīvotājiem zemāku tarifu ~ 0,68 Ls/m3 bez PVN.
Dundagas novada Dome nolemj:
Sagatavot vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Centrālās Finanšu
līgumu aģentūrai par pašvaldības nodomu pārņemt pašvaldības īpašumā SIA „Kolkas Ūdens”
īpašumā esošo dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu KROSS 10000, attiecīgi samazinot
pašvaldības uzņēmuma pamatkapitālu, ar lūgumu sniegt skaidrojumu par šāda iespējamā
lēmuma ietekmi uz Ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas realizēšanu Kolkas ciemā.
Izpildes termiņš- 10.01.2014.
Atbildīgais – juriskonsults A.Šturms.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2.
02.01.2014.

2.§
Par amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtības
1.pielikumu
Pamats
Euro ieviešanas kārtības likums
Mērķis
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru noteikšana eiro.
Izvērtējums
No 2014.gada janvāra algas izmaksās nevis latos, bet eiro. Sākot ar eiro ieviešanas dienu,
atsauces uz latiem ir uzskatāmas par atsaucēm uz eiro – precīzi ievērojot oficiālo pārejas
kursu – 0,702804 lati pret 1 eiro.1
Algas eiro aprēķina, dalot mēnešalgas apmēru latos ar oficiālo pārejas kursu – 0,702804 lati
pret 1 eiro.
Darba devējs drīkst palielināt darba samaksu līdz nākamajam pilnajam eiro.
Nepieciešams slēgt grozījumus darba līgumā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2012.gada
27.septembra noteikumos „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība””
projektu - pielikumu Nr.1 (pievienots pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.3.
02.01.2014.

3.§
Par amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības
Centrālajā administrācijā
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants
Mērķis
Informēt sabiedrību par Dundagas novada pašvaldības darbu
Izvērtējums
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums
ir informēt sabiedrību par savu darbību. Uzdevumus, kas izriet no pienākuma par savu
darbību informēt sabiedrību, liela daļa pašvaldību uzdod veikt sabiedrisko attiecību
speciālistam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ar 2014.gada 1.februāri Dundagas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā izveidot
amata vietu (plānotais darba laiks – 40 stundas nedēļā) - “sabiedrisko attiecību speciālists”
(Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” profesijas kods: 2432 08).
2.
Sagatavot grozījumus DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU
KLASIFIKĀCIJAS KATALOGĀ un skaitīt komiteju sēdēs janvārī.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

6

APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes 2014.gada 2.janvāra
lēmumu Nr. 2 (prot.Nr. 1., 2.§)
Pielikums Nr.1
Dundagas novada domes noteikumiem
„Amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtība”
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs

Mēnešalgu
grupa
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
1091
1019
953
895
815
736
656
583
518
460
401
366
336
320

Mēnešalgas apmērs atbilstoši kvalifikācijas pakāpei
(euro)
2
3
4
5
1110
1128
1147
1165
1033
1047
1061
1076
966
979
992
1005
906
918
929
941
831
847
862
878
751
768
795
798
672
687
703
719
598
612
626
640
531
544
556
569
471
482
494
505
413
424
435
447
377
383
388
394
341
347
353
359
323
326
329
332

6
1184
1090
1017
952
894
814
734
655
582
517
458
400
364
334

Paskaidrojums:
1)pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas apmērs atbilstošai pakāpei noteikts ar domes
lēmumu, apstiprinot šos noteikumus;
2)izglītības iestādes vadītājam piemēro šādus koeficientus: 0,80, ja skolēnu skaits ir līdz 100;
0,85, ja skolēnu skaits ir no 101 līdz 150; 0,90, ja skolēnu skaits ir no 151 līdz 250;
3) bibliotēkas struktūrvienības vadītājam un bibliotekāriem papildus piemēro šādus
koeficientus: 0,80 bibliotekāriem; 0,85 struktūrvienības vadītājam, ja struktūrvienības
apmeklējuma skaits ir līdz 2000 gadā un izsniegums līdz 40% no MK noteiktā normatīva; 0,87
struktūrvienības vadītājam, ja struktūrvienības apmeklējuma skaits ir līdz 2000 gadā un
izsniegums virs 40%, bet mazāk kā 70% no MK noteiktā normatīva; 0,90 struktūrvienības
vadītājam, ja struktūrvienības apmeklējuma skaits ir 2000 vai vairāk gadā un izsniegums ir
70% vai vairāk no MK noteiktā normatīva.
4) Izglītības iestādes vadītājam un viņa vietniekam mācību darbā, kuru darba samaksa
tiek veikta no piešķirtajām valsts mērķdotācijām pedagogu darba samaksai, segt starpību
no pašvaldības budžeta, kas radusies izvērtējot un nosakot darba algu pēc pašvaldības
atlīdzības noteikšanas kritērijiem un MK noteikto atlīdzību.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

