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.
2017.gada 30. jūnijā
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.01
Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze,
Gunārs Kristiņš, Māris Napskis, Gatis Ralle, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, juriskonsults Aigars Šturms,
sab.attiec. nod.vad. Inguna Pekmane, sekretāre-lietvede Dace Kurpniece, grāmatvede Ieva
Legzdiņa, galv.grāmatvede Ilze Pirvite, Sociālā dienesta vadītāja Dace kupleja, Attīstības un
plānošanas nod.vad. Lauris Laicāns, būvvaldes vadītāja Janita Valtere
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
3. Par pastāvīgo komiteju sastāvu
4. Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku
5. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē
6. Par 2016.gada publisko gada pārskatu
7. Par nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” sadalīšanu
8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
9. Par SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla palielināšanu
10. Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Dažādi jautājumi
Par iespējamo dalību LPS darbā
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1.
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
A.Felts, M.Burnevics
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 40.pants (pievienots arī
balsu skaitīšanas komisijas 2017.gada 30.jūnija protokols Nr.2)
Mērķis
Ievēlēt Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
Izvērtējums
Domes priekšsēdētājs Aldis Felts informē, ka nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju.
Tiek izvirzīti kandidāti komisijas sastāvam - 3 locekļi- Ilze Pirvite, Ieva Legzdiņa, Dace Kurpniece
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Ilze Pirvite, Ieva Legzdiņa, Dace Kurpniece
Sēdes vadītāja ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Domes priekšsēdētājs Aldis Felts par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza
deputātu Madaru Burnevicu no vēlētāju apvienības „Mūsu novadam”.

Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
Sēdes vadītājs izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavoties
balsošanas procedūrai.
Balsu skaitīšanas komisija izsniedz balsošanas zīmes atklātai un vārdiskai balsošanai par izvirzīto
domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu.
Tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot balsošanas
rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle Ilze Pirvite iepazīstina ar balsu skaitīšanas protokolu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
40.pantu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (pievienots arī balsu skaitīšanas komisijas
2017.gada 30.jūnija protokols Nr.2), atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts,
A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, novada
dome
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 131:
Ievēlēt deputātu MADARU BURNEVICU (personas kods xxxxxx) par Dundagas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei:
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2.

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo A.Šturms; A.Felts
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants
Mērķis
Noteikt, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā piektdienā
plkst. 10.00
Izvērtējums
Saistošajos noteikumos izdarāmi grozījumi, lai noteiktu, ka domes kārtējās sēdes notiek katra
mēneša ceturtajā piektdienā plkst. 10.00. Līdz šim noteikts, ka domes kārtējās sēdes notiek katra
mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 13.00. Secināts, ka būtu labāk, ja domes kārtējās sēdes
notiktu piektdienās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas - nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 132:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, visām pašvaldības iestādēm
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

3.
Par pastāvīgo komiteju sastāvu
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 50. un 51.pants; Dundagas
novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības
nolikuma" 4., 34. un 36.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas - nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 133:
1. Ievēlēt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā šādus deputātus:
1.1. Andra Grīvāne;
1.2. Madars Burnevics;
1.3. Gunārs Kristiņš;
1.4. Regīna Rūmniece
2. Ievēlēt Attīstības un plānošanas komitejā šādus deputātus:
2.1. Vilnis Skuja;
2.2. Tamāra Kaudze;
2.3. Gatis Ralle;
2.4. Māris Napskis
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Tiek izsludināts pārtraukums, lai abām komitejām varētu notikt ārkārtas sēdes komitejas
priekšsēdētāju un vietnieku ievēlēšanai /komitejas locekļi ievēl no sava vidus – likuma „Par
pašvaldībām” 58.pants un DNP nolikuma 36.punkts/
Sēdes protokoliste informē, ka par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju
ārkārtas komitejas sēdē ir ievēlēta Regīna Rūmniece un par priekšsēdētājas vietnieci Andra Grīvāne,
kā arī par Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētāju ir ievēlēts Māris Napskis un par
priekšsēdētāja vietnieku Gatis Ralle.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas - nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 133`:
3. Ievēlēt Finanšu komitejā šādus deputātus:
3.1. Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts – komitejas priekšsēdētājs;
3.2. Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Madars Burnevics;
3.3. Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Regīna Rūmniece;
3.4. Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Māris Napskis;
3.5. deputāte Andra Grīvāne;
3.6. deputāts Vilnis Skuja;
3.7. deputāts Gunārs Kristiņš.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

4.
Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laikiem
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 56.panta ceturtā daļa; Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra
saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikuma" 34. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 134:
Noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus:
1. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja – katra mēneša otrajā piektdienā
plkst. 12.00
2. Attīstības un plānošanas komiteja – katra mēneša otrajā piektdienā plkst. 9.00
3. Finanšu komiteja - katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 10.00
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija
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5.
Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomē
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās attīstības likuma 17.panta
pirmā daļa
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē
Izvērtējums
Nepieciešams nodrošināt Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomē, tāpēc nepieciešams noteikt Dundagas novada pašvaldības pārstāvi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 135:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes priekšsēdētāju Aldi Feltu par Dundagas novada
pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.
2. Apstiprināt Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Madaru Burnevicu par Dundagas
novada pašvaldības pārstāvja Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē aizvietotāju.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 201.gada 29.maija lēmumu Nr.149. „Par
Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē”.
4. Atļaut Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam un domes priekšsēdētāja
vietniekam Madaram Burnevicam savienot Dundagas novada domes priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
locekļa amatu.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Kurzemes plānošanas
reģionam
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

6.
Par Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
1. Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa.
2. Likuma par pašvaldībām 72.pants.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punkts.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.
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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, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā
esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un 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. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā
attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas
kārtību.
Likuma par pašvaldībām 72. Pants nosaka, ka dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu
un ziņojuma par to publicēšanu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punkts
nosaka, ka pārskatu apstiprina novada dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret – nav, atturas nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 136:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: Peldu iela 25, Rīga, LV1494
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

7.
Par nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts, G.Ralle, M.Burnevics
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 05.06.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.06.2017. ar Nr.
DD-3-26.1/17/266).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0107 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Vecmeļķi”) kopplatība ir 24,4400 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 21,4400 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0107;
2) 3,0000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0146.
Nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Vecmeļķi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0146
un piešķirt tai nosaukumu „Pļavas”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, t.i.
zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: starpgabalu likvidēšanai vai
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daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā
esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā dabā
reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma
sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai
ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka nosaukumus
administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām
un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas
likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves
un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 137:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0107 sadalīšanai, atdalot no tās
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0146.
2. Nekustamā īpašuma „Vecmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0107 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0107 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Vecmeļķi”.
3. Nekustamajam īpašuma „Vecmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0107 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 018 0146 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Laukmeļķi”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

8.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums Nr.214 “Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.
2. (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) pilnvarotās personas (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) 26.04.2017.
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.05.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/240).
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. termins.
Mērķis
Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Filmaņi” ar kadastra nr. 8862 003 0031 sastāv no apbūvētas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0031 (turpmāk – zeme “Filmaņi”) un ēkas – dzīvojamā māja ar
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kadastra apzīmējumu 8862 003 0031 001 (turpmāk – māja “Filmaņi”), tas atrodas Košraga ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas.
Ar Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr.214 “Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” zeme “Filmaņi” ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
Saskaņā ar pirkuma līgumu, kurš parakstīts Kolkā 17.06.1991. starp (Vārds, uzvārds) un (Vārds,
uzvārds), māja “Filmaņi” ir (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) īpašums.
Mājas “Filmaņi” īpašnieka pilnvarotā persona (pilnvara Nr.2105 reģistrēta Rīgā,
09.02.2006.zvērinātas notāres Ilonas Ķibildes prakses vietā) (Vārds, uzvārds) iesniegusi iesniegumu
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.05.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/240) ar lūgumu piešķirt
nosaukumu mājai “Filmaņi”, tā tiks atdalīta kā atsevišķs nekustamais īpašums, lai nostiprinātu īpašuma
tiesības zemesgrāmatā.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.termins nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 138:
Piešķirt nekustamajam īpašumam (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0031 001
nosaukumu uz „Fīlmaņi”.
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. (Vārds, uzvārds)– adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

9.
Par SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, R.Rūmniece, V.Skuja, M.Burnevics
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punkts, 21.panta pirmās daļas
23.punkts, 77.panta otrā daļa; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkts
Mērķis
SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla palielināšana
Izvērtējums
1.
SIA “Dundagas veselības centrs” (turpmāk arī – SIA) valdes locekle Agita Vagenmeistere
informējusi par SIA “Dundagas veselības centrs” finanšu situāciju. Uzņēmums 2016. gadu beidzis
ar 13 915 euro zaudējumiem. Zaudējumi veidojušies sakarā ar klientu strauju samazināšanos
2016.gada otrajā pusgadā – no 21 klienta uz 16 klientiem gada nogalē. Pārskata gada un
iepriekšējo gadu zaudējumi uz šo brīdi veido negatīvu uzņēmuma pašu kapitālu ( -11 742 eiro).
2.
Dundagas novada pašvaldības dome 2017.gada 25.maijā pieņemot lēmumu Nr.115 “Par
SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla palielināšanu” pauda vēlmi ieguldīt SIA
pamatkapitālā stacionāro rentgeniekārtu PHILIPS PCS 2000 DIAGNOST 50. Šobrīd SIA vadītāja
informē arī par nepieciešamību pēc finanšu līdzekļiem.
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3.
SIA “Latio” 2017.gada 12.jūnijā veikusi stacionārās rentgeniekārtas PHILIPS PCS 2000
DIAGNOST 50 novērtējumu un aprēķinājusi, ka tās tirgus vērtība ir 13 200 euro.
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir
4.
aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst
Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras izriet no
Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām starptautisko
tiesību normām.
Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis atbalsta
jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 augšējo robežu
trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci,
vai nedraud izkropļot to.
5.
SIA pakalpojumu sniegšanai par atbilstošāko tiek uzskatīta rentgeniekārtas ieguldīšana
SIA pamatkapitālā. Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt
SIA pamatkapitālu arī ar finanšu līdzekļiem.
6.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu
turētāja pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrības pārvaldi īsteno
dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). Minētā likuma
65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla
daļu turētāja pārstāvis. Minētā likuma 66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu.
Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 139:
1.
Palielināt SIA “Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041) pamatkapitālu ar
mantisko ieguldījumu, ieguldot SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitālā Dundagas novada
pašvaldības pamatlīdzekli – stacionāro rentgeniekārtu PHILIPS PCS 2000 DIAGNOST 50
(inventāra Nr. 00496) ar vērtību 13200 euro.
Palielināt SIA “Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041) pamatkapitālu ar
2.
finanšu ieguldījumu, ieguldot SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitālā Dundagas novada
pašvaldības finanšu līdzekļus 13 915 euro apmērā.
3.
2.punktā minētos finanšu līdzekļus izlietot no iepirkuma rezultātā ietaupītajiem
Saimnieciskā dienesta budžeta līdzekļiem.
4.
Uzdot SIA “Dundagas veselības centrs” valdei organizēt un veikt dokumentu sagatavošanu
un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šī lēmuma 1. un 2.punktu.
Lēmums nododams izpildei SIA “Dundagas veselības centrs” valdei
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10.
Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, G.Ralle, R.Rūmniece
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts, 77.panta
otrā daļa; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts
Mērķis
SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšana
Izvērtējums
1. SIA “Kolkas ūdens” (turpmāk arī – SIA) valdes loceklis Ivo Bordjugs informējis par SIA finanšu
situāciju, nepieciešams Kolkas ūdenstorņa ūdens rezervuāra remonts – butilgumijas membrānas
ieklāšana. Iesniegumam pievienots situācijas apraksts – remonta nepieciešamības pamatojums un
membrānas ieklāšanas izmaksu tāme. SIA nav finanšu līdzekļu minētā remonta veikšanai.
2. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir aizliegts,
izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst Eiropas
Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras izriet no Līguma par
Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām starptautisko tiesību normām.
Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis atbalsta jēdzienu,
kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 augšējo robežu trīs gadu laika
posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot
to.
3.
Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt SIA
pamatkapitālu ar finanšu līdzekļiem.
4.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļa
nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja
lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
Minētā likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku
sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). Minētā likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka
dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Minētā
likuma 66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu. Savukārt likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, G.Ralle, R.Rūmniece, V.Skuja), pret - nav, atturas nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 140:
1. Palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu,
ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības finanšu līdzekļus
6500 euro apmērā.
2. 1.punktā minētos finanšu līdzekļus izlietot no iepirkuma rezultātā ietaupītajiem Kolkas
saimnieciskā dienesta budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot SIA “Kolkas ūdens” valdei organizēt un veikt dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu
Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šī lēmuma 1.punktu.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei SIA “Kolkas ūdens” valdei
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Dažādi jautājumi
Par iespējamo dalību LPS darbā
Domes priekšsēdētājs informē par iespēju pašvaldības deputātiem un administrācijas darbiniekiem
darboties LPS komitejās. Pieteikšanās termiņš – 12.07.2017. Informācija deputātiem tiks nosūtīta uz
e-pastiem.
Sēde slēgta plkst. 11.25.

Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 04.07.2017.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 04.07.2017.

S.Kokoreviča

