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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 
Nr.7. 

2016.gada 6.jūnijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 16.00 
Sēde atklāta: plkst. 16.07 
Sēdē piedalās 5 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Andra Grīvāne, Gunta 
Abaja, Una Sila 
Nepiedalās: Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts - darba dēļ 
Pieaicināts: SIA „Kolkas Ūdens” valdes loceklis Juris Apse 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
Darba kārtībā 
1. Par ieguldījumu SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā 

 

1. 

Par ieguldījumu SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā 
Ziņo J.Apse; G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants; 

2. Likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta otrās daļas 5.punkts, trešā daļa, sestā daļa; 

3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums; 

4. SIA “Kolkas ūdens” valdes locekļa J.Apses iesniegums. 

Mērķis 

Kapitālsabiedrības nodrošināšana ar finanšu līdzekļiem. 

 

Izvērtējums 

SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklis Juris Apse ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu veikt 

finansiālu ieguldījumu SIA “KOLKAS ŪDENS” pamatkapitālā 28 989,00 EUR apmērā sakarā 

ar dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas Kompleksa nolietošanos (5,5 gadi). Objekts atrodas 

adresē: „Avotiņi”, Kolkā, Kolkas pag., Dundagas novadā. 

Ir iesniegtas SIA “Karme Filtrs” tāmes par plānotajiem rekonstrukcijas darbiem 

kopsummā par EUR 28 989,22. Dundagas novada pašvaldība ir ieplānojusi budžetā līdzekļus 

Kolkas dzeramā ūdens sakārtošanai. 

Papildus ir saņemta ziņa no Kolkas pamatskolas direktores par sliktajām ūdens analīzēm, kuras 

tika ņemtas no PII “Rūķītis” virtuves krāna. Pēc MK noteikumiem Nr .235 pieļaujamā amonija 

jonu koncentrācija ir 0.50 mg/l, dzelzs 0.2 mg/l. 07.03.2016. PII "Rūķītis" ņemtajos ūdens 

analīžu paraugos amonija joni ir 1.80 mg/l, kas 3.6 reizes pārsniedz normu. Kopējā dzelzs 
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daudzums ir 5.6 mg/l, kas 28 reizes pārsniedz normu. 28.04.2016. Kolkas pamatskolas 

ēdamzālē ņemtajos ūdens paraugos amonija joni ir 4.98 mg/l, kas 9.96 reizes pārsniedz normu. 

Duļķainība ir 27, kas 9 reizes pārsniedz normu. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu pašvaldības dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un lemt par finansējuma piešķiršanu attiecīgam 

pasākumam. Tāpēc pašvaldības domei ir jālemj par optimālāko risinājumu kā nodrošināt 

autonomo funkciju izpildi un kādu sadarbības formu izvēlēties ar kapitālsabiedrību. Pašvaldībai 

ir iespēja ieguldīt finansējumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, tā nodrošinot 

kapitālsabiedrībai līdzekļus. Nepieciešams lemt par pašvaldības ieguldījumu EUR 28 989,00 

apmērā SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja,  
A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Ieguldīt SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanā EUR 28 989,00, pārskaitot uz SIA 

„Kolkas ūdens” norēķinu kontu DNB Bankā  LV58RIKO0002013031719. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas ūdens” 

Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētājs, grāmatvedība 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.37. 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
Protokols parakstīts 06.06.2016. 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
 
Protokols parakstīts 06.06.2016. 

 

 
 


