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(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.12.
2014.gada 19.augustā
Sēde sasaukta plkst. 17.00
Sēde atklāta: plkst. 17.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Guntis Pirvits, Una Sila
Nepiedalās- Ansis Roderts – iemesls nav paziņots
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

  

  

Sdes darba krt b:
1. Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršana”
3. Par finansējuma piešķiršanu
ārzemju
!" komandējumam
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1. §
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas
komisijas
'
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 apstiprināšanu
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Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. sdes lmums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finansjuma pieš7iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”. Nolikuma
Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts vietjo iniciat vu projektiem”
25.punkts.
2. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 15.punkts.
Tiek ierosināts sagatavotajā komisijas sastāvā veikt grozījumus: Andra
Kojro vietā likt Dairi Runci. Pamatojums- A.Kojro noslogotība.
Deputāti tiek aicināti balsot par šo ierosinājumu.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde,), pret
– nav, atturas – 5 (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, U.Sila)
Balsojuma rezultātā ierosinājums netiek atbalstīts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.201. „ Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” . Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada
pašvaldības
' līdzfinansējuma

 piešķiršanu”
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Pamats
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par Dundagas
novada pašvald bas l dzfinansjuma pieš7iršanu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.202. „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” . Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par finans juma pieširšanu rzemju komand jumam
G.Laicns, A.Grvne, L.Pavlovska

Pamats
Latvijas pašvald bu savien bas vstule Nr. 0820142240/A1600 no 05.08.2014.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par
iunterešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, balsošanā nepiedalās A.Grīvāne
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203. „Par finansjuma pieš7iršanu rzemju komandjumam” . Lēmums
pievienots protokolam.

4.§
Par pašvald bas izpilddirektora iecelšanu amat 

G.Laicns, G.Abaja, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Pirvits
Pamats

Likuma “Par pašvald bm” 21.panta pirms daas 11.punkts, 68.panta pirm daa

Jautjumi pretendentam:
G.Abaja: Kds skat jums par Dundagas novada, k atseviš7a novada, pastvšanu?
V.Radelis- Uzskatu, ka ar nelieli novadi var darboties veiksm gi. Runa vartu bt par novada
teritorijas paplašinšanu (bijuš Dundagas rajona robežs), bet ne pievienošanu Talsiem.
A.Zumbergs- Kda motivcija ir tik kardinli main t dz vi, tai skait dz vesvietu?
V.Radelis- Esmu dzimis dundadznieks. T bija izš7iršans,- nostaija pret dzimto vietu, un
varbt ir piencis laiks atgriezties un paveikt šeit ko noder gu.
S.Šnikvalde: Visu laiku esat bijis priekšnieka status. K vars bt par izpild tju?
V.Radelis: Uzkrt dz ves un darba pieredze ir iemc jusi k var veiksm gi strdt un nebt
par Nr.1.
L.Pavlovska: Vai esat iepazinies ar novada struktru, situciju un ko, jsuprt, btu
nepieciešams att st t?
V.Radelis- Esmu iepazinies ar visu iespjamo informciju par Dundagas novadu, kas
pieejama pašvald bas mjas lap, ir izlas ti visi domes sžu protokoli, ilgtspj gas att st bas
stratija, att st bas plns, t k ieskats ir gts. Saredzu 1) sezonl trisma infrastruktras un
industrijas att st bas iespjas un 2) iedz votji vairk jinform, jizgl to par individuls
uzmjdarb bas iespjm. Pašvald b vartu bt struktra, kas veiktu uzmjdarb bas
atbalsta funkcijas.
G.Laicns: Izpilddirektors ir lielas administrcijas vad tjs. Vai ir pieredze šd jom?
V.Radelis: Pašvald bas izpilddirektoru saredzu k menedžeri, kurš vada visus procesus.
G.Abaja: No CV redzams, ka nav iegta augstk izgl t ba. K vars vad t citus cilvkus un
motivt iegt izgl t bu? K bs ar pašvald bas darba specifikas un likumu przinšanu?
V.Radelis: Sav laik, specilistu trkuma d, esmu varjis un mcjis atrast pareizo pieeju
darbinieku motivcijai strdt un papildus apgt amata pienkumu veikšanai nepieciešams
zinšanas un kvalifikciju. Pašvald bas darb bas normat vo aktu bze bs japgst
pakpeniski un tam, lai apzintu sistmu un struktru, kds laiks bs nepieciešams.
L.Pavlovska: Kur bs pastv g dz vesvieta?
V.Radelis: Tur, kur t ir deklarta- Dundag.
Debates:
A.Zumbergs: mums ar pretendentu ir bijusi viena saruna. Pašiem sav starp nav bijusi
diskusija, par kuru vienojmies, lai gtu prliec bu, ka izvirz to kandidtu atbalst s vairkums
deputtu.
G.Laicns skaidro, ka no apvien bas „Strdsim kop” ievltie deputti ir apsprieduši
kandidatru un vienojušies to atbalst t, uzemoties atbild bu. Likum ir prec zi defintas
izpilddirektora funkcijas, kuras preciz ar amata aprakstu un darba l gumu. Šis ir msu
lmums, jo process izpilddirektora izvl ir ieildzis. Visvaldis Radelis ir viens no pirmajiem
uzruntajiem kandidtiem, kurš ir piekritis via kandidatras izvirz šanai. Šodienas balsojums
rd s, vai msu kandidatra tiks apstiprinta vai n. Aicinu ar prjos deputtus atbalst t un
balsot par šo kandidtu.
Tiek diskutts vai ir jparedz vai nav prbaudes laiks. Domes priekšsdtjs skaidro, ka to
paredz Darba likums un tas ar domes lmumu nav jnosaka.
G.Pirvits: Sabiedr ba un darbinieki ir noguruši no nenoteikt bas. Ir jizš7iras. Šis ir msu
priekšlikums.

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par izvirzīto kandidātu Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora amatam – Visvaldi Radeli.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, U.Sila), pret – nav, atturas –2 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204. „Par pašvald bas izpilddirektora iecelšanu amat” . Lēmums
pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 17.50.

Protokols parakstīts 20.08.2014.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.12.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.201.
19.08.2014.

1.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. sdes lmums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finansjuma pieš7iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”. Nolikuma
Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts vietjo iniciat vu projektiem”
25.punkts.
2. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 15.punkts.
Mr7is
Apstiprināt komisiju projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
vērtēšanai.
Izvrtjums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.60 2.§ „Par pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu projektu un pasākumu realizācijai” tika
apstiprināts nolikums Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk - nolikums).
Nolikuma 25.punts paredz, ka projektu pieteikumu vērtēšanu veic Dundagas novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas izveidota vērtēšanas komisija, kuras
sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un 4 (četri) komisijas locekļi.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo
noteikumu Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu dome var lemt
par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai.
Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un
komisijas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši
14.punktam, vai to kompetenci un padotību nosaka domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2014.gadā
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Andris Kojro, Zinta Eizenberga, Lauris
Laicāns, Aiga Ūdre, Gunta Abaja.
2. Komisijai darbu veikt saskaņā ar Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes
lēmumā Nr.60 2.§ „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu
projektu un pasākumu realizācijai” apstiprināto nolikumu Dundagas novada
pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”.
3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Lauri Laicānu.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.12.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.202.
19.08.2014.

2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
Pamats
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par Dundagas
novada pašvald bas l dzfinansjuma pieš7iršanu”.
Mr7is
Palielint pašvald bas l dzfinansjuma apmru biedr bm, kuras veic tm deletos
pašvald bai piekr tošos prvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz nkamm atlases krtm.
Izvrtjums
Saska ar Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvald bas l dzfinansjuma pieš7iršanu” 1.punktu Dundagas novada
pašvald ba (turpmk - pašvald ba) var sniegt l dzfinansjumu Dundagas novada pašvald bas
administrat vaj teritorij (turpmk – administrat v teritorija) reistrtm biedr bm,
nodibinjumiem un reliiskajm organizcijm un to iestdm, lai veicintu to aktivitti
sabiedriski noz m gu valsts un Eiropas Savien bas atbalsta paskumu ieviešanas projektu
realizšanai pašvald bas administrat vaj teritorij.
Pamatojoties uz to, ka pašvald bas administrat vaj teritorij reistrts biedr bas ir bezpeas
organizcijas, kas projektus realiz sabiedrisk krt, tm biedr bm, kuras veic deletos
pašvald bai piekr tošos prvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz nkamm atlases krtm,
par katru nkamo projektu l dzfinansjums btu sniedzams 100 procentu apmr no projekta
realizšanai nepieciešam l dzfinansjuma.
Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt groz jumus Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvald bas l dzfinansjuma pieš7iršanu”, izsakot 3. punktu
šd redakcij:
„3. Par pirmo projektu l dzfinansjums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairk k EUR
8600,00) apmr no projekta realizšanai nepieciešam pretendenta l dzfinansjuma, bet par
katru nkamo projektu l dzfinansjums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairk k EUR
6900,00) apmr no projekta realizšanai nepieciešam pretendenta l dzfinansjuma.
Biedr bm, kuras veic tm deletos pašvald bai piekr tošos prvaldes uzdevumus, par katru
nkamo projektu l dzfinansjums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairk k EUR 8600,00)
apmr no projekta realizšanai nepieciešam pretendenta l dzfinansjuma,.”
Lmums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai, finanšu specilistei.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.12.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.203.
19.08.2014.

3.§
Par finans juma pieširšanu rzemju komand jumam
Pamats
Latvijas pašvald bu savien bas vstule Nr. 0820142240/A1600 no 05.08.2014.
Mr7is
Piedal šans  nas invest ciju un pašvald bu l deru forum Prg 27.-29. augustam.
Izvrtjums
Latvijas Pašvald bu savien ba (LPS) no 27. augusta l dz 29. augustam organiz Latvijas
pašvald bu vad tju delegcijas viz ti, sešu cilvku sastv, uz Prgu, lai piedal tos  nas
invest ciju un pašvald bu l deru forum un prruntu turpmks sadarb bas iespjas. Forums
plnots k plašs 16+1 programmas ( Baltijas valstis, Višegradas valstis, Balknu valstis un
 na) prstvju forums, norisinsies diskusiju panei un t klošans. Latvijas delegcijas
sastv iekauta Dundagas novada domes priekšsdtja vietniece Andra Gr vne.
LPS ldz rast iespju komandt A.Gr vni uz Prgu š gada 27.-29. augustam, k ar segt ar
aviobiešu iegdi saist tos izdevumus. Organizatori no savas puses sedz delegcijas izmaksas (
viesn ca, dinšana, vietjais transports). Past to aviobiešu cena EUR 414,10.
Dundagas novada Dome nolemj:
Komandt Dundagas novada domes priekšsdtja vietnieci Andru Gr vni uz Prgu
š gada 27.-29. augustam, k ar segt ar aviobiešu iegdi saist tos izdevumus. Pieš7irt
prvaldes budžet papildus l dzekus 414,10 euro rzemju komandjuma izdevumiem.  emt
vr pie budžeta groz jumiem.
Lmums nododams izpildei Dundagas novada pašvald bas Centrlajai administrcijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.12.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.204.
19.08.2014.

4.§
Par pašvald bas izpilddirektora iecelšanu amat 
Pamats

Likuma “Par pašvald bm” 21.panta pirms daas 11.punkts, 68.panta pirm daa

Dundagas novada Dome nolemj:
Iecelt Dundagas novada pašvald bas izpilddirektora amat Visvaldi Radeli ar 2014.gada
8.septembri.

Lmums nododams izpildei: Centrlajai administrcijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

