
 
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.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 ���� ������ ����� 	
��� ���	����
 
S�des darba k�rt�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 
4. ��� ������ ����������� ��������� !"��� � # ����$ �%�"& 

1. § 
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu '�(� ))	�*+,�- .)	�*+,�/ .0������/ 1'
23��4�/ )0	�5����	/ .13	6 	
  
Pamats 
1.   Dundagas novada domes 27.03.2014. s�des l�mums Nr.60 2.§ „Par pašvald�bas 
finans�juma pieš7iršanas k�rt�bu daž�du projektu un pas�kumu realiz�cijai”. Nolikuma 
Dundagas novada pašvald�bas projektu konkursam „Atbalsts viet�jo 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” '�(� ))	�*+,�- .)	�*+,�
Pamats 
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par Dundagas 
novada pašvald�bas l�dzfinans�juma 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 pieš�iršanu �rzemju komand�jumam 

G.Laic�ns, A.Gr�v�ne, L.Pavlovska 
Pamats 
Latvijas pašvald�bu savien�bas v�stule 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 finans�juma pieš7iršanu �rzemju komand�jumam” . Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 
 
 
 
 



4.§ 
Par pašvald�bas izpilddirektora iecelšanu amat� 

G.Laic�ns, G.Abaja, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Pirvits 
 
Pamats 

Likuma “Par pašvald�b�m” 21.panta pirm�s da�as 11.punkts, 68.panta pirm� da�a 

Jaut�jumi pretendentam: 

G.Abaja: K�ds skat� jums par Dundagas novada, k� atseviš7a novada, past�v�šanu? 
V.Radelis- Uzskatu, ka ar� nelieli novadi var darboties veiksm�gi. Runa var�tu b�t par novada 
teritorijas paplašin�šanu (bijuš� Dundagas rajona robež�s), bet ne pievienošanu Talsiem.  
A.Zumbergs- K�da motiv�cija ir tik kardin�li  main�t dz�vi, tai skait� dz�vesvietu? 
V.Radelis- Esmu dzimis dundadznieks. T� bija izš7iršan�s,- nosta��ija pret dzimto vietu, un 
varb�t ir pien�cis laiks atgriezties un paveikt šeit  ko noder�gu. 
S.Šnikvalde: Visu laiku esat bijis priekšnieka status�. K� var�s b�t par izpild�t�ju? 
V.Radelis: Uzkr�t� dz�ves un darba pieredze ir iem�c� jusi k� var veiksm�gi str�d�t un neb�t 
par Nr.1. 
L.Pavlovska: Vai esat iepazinies ar novada strukt�ru, situ�ciju un ko, j�supr�t, b�tu 
nepieciešams att�st�t? 
V.Radelis- Esmu iepazinies ar visu iesp�jamo inform�ciju par Dundagas novadu, kas 
pieejama pašvald�bas m�jas lap�, ir izlas�ti visi domes s�žu protokoli, ilgtsp�j�gas att�st�bas 
strat��ija, att�st�bas pl�ns, t� k� ieskats ir g�ts. Saredzu 1) sezon�l� t�risma infrastrukt�ras un 
industrijas att�st�bas iesp�jas un 2) iedz�vot�ji vair�k j�inform�, j�izgl�to par individu�l�s 
uz��m�jdarb�bas iesp�j�m. Pašvald�b� var�tu b�t strukt�ra, kas veiktu uz��m�jdarb�bas 
atbalsta funkcijas. 
G.Laic�ns: Izpilddirektors ir lielas administr�cijas vad�t�js. Vai ir pieredze š�d� jom�? 
V.Radelis: Pašvald�bas izpilddirektoru saredzu k� menedžeri, kurš vada visus procesus. 
G.Abaja: No CV redzams, ka nav ieg�ta augst�k� izgl�t�ba. K� var�s vad�t citus cilv�kus un 
motiv�t ieg�t izgl�t�bu? K� b�s ar pašvald�bas darba specifikas un likumu p�rzin�šanu? 
V.Radelis: Sav� laik�, speci�listu tr�kuma d��, esmu var�jis un m�c�jis atrast pareizo pieeju 
darbinieku motiv�cijai str�d�t un papildus apg�t amata pien�kumu veikšanai nepieciešam�s 
zin�šanas un kvalifik�ciju. Pašvald�bas darb�bas normat�vo aktu b�ze b�s j�apg�st 
pak�peniski un  tam, lai apzin�tu sist�mu un strukt�ru, k�ds laiks b�s nepieciešams. 
L.Pavlovska: Kur b�s past�v�g� dz�vesvieta? 
V.Radelis: Tur, kur t� ir deklar�ta- Dundag�. 
 
Debates: 
A.Zumbergs: mums ar pretendentu ir bijusi viena saruna. Pašiem sav� starp� nav bijusi 
diskusija, par kuru vienoj�mies, lai g�tu p�rliec�bu, ka izvirz�to kandid�tu atbalst�s vair�kums 
deput�tu. 
G.Laic�ns skaidro, ka no apvien�bas „Str�d�sim kop�” iev�l�tie deput�ti ir apsprieduši 
kandidat�ru un vienojušies to atbalst�t, uz�emoties atbild�bu. Likum� ir prec�zi defin�tas 
izpilddirektora funkcijas, kuras preciz� ar amata aprakstu un darba l�gumu. Šis ir m�su 
l�mums, jo process izpilddirektora izv�l� ir ieildzis. Visvaldis Radelis ir viens no pirmajiem 
uzrun�tajiem kandid�tiem, kurš ir piekritis vi�a kandidat�ras izvirz�šanai. Šodienas balsojums 
r�d�s, vai m�su kandidat�ra tiks apstiprin�ta vai n�. Aicinu ar� p�r�jos deput�tus atbalst�t un 
balsot par šo kandid�tu. 
Tiek diskut�ts vai ir j�paredz vai nav p�rbaudes laiks. Domes priekšs�d�t�js skaidro, ka to 
paredz Darba likums un tas ar domes l�mumu nav j�nosaka.  
G.Pirvits: Sabiedr�ba un darbinieki ir noguruši no nenoteikt�bas. Ir j�izš7iras. Šis ir m�su 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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. s�des l�mums Nr.60 2.§ „Par pašvald�bas 
finans�juma pieš7iršanas k�rt�bu daž�du projektu un pas�kumu realiz�cijai”. Nolikuma 
Dundagas novada pašvald�bas projektu konkursam „Atbalsts viet�jo iniciat�vu projektiem” 
25.punkts. 
2.   Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 15.punkts. 
  
M�r7is 

Apstiprināt komisiju projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 
vērtēšanai. 
 
Izv�rt�jums 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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�dzfinans�juma pieš7iršanu”. 
 
M�r7is 
Palielin�t pašvald�bas l�dzfinans�juma apm�ru biedr�b�m, kuras veic t�m dele��tos 
pašvald�bai piekr�tošos p�rvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz n�kam�m atlases k�rt�m. 
Izv�rt�jums 
Saska�� ar Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par 
Dundagas novada pašvald�bas l�dzfinans�juma pieš7iršanu” 1.punktu Dundagas novada 
pašvald�ba (turpm�k - pašvald�ba) var sniegt l�dzfinans�jumu Dundagas novada pašvald�bas 
administrat�vaj� teritorij� (turpm�k – administrat�v� teritorija) re�istr�t�m biedr�b�m, 
nodibin�jumiem un reli�iskaj�m organiz�cij�m un to iest�d�m, lai veicin�tu to aktivit�ti 
sabiedriski noz�m�gu valsts un Eiropas Savien�bas atbalsta pas�kumu ieviešanas projektu 
realiz�šanai pašvald�bas administrat�vaj� teritorij�. 
Pamatojoties uz to, ka pašvald�bas administrat�vaj� teritorij� re�istr�t�s biedr�bas ir bezpe��as 
organiz�cijas, kas projektus realiz� sabiedrisk� k�rt�, t�m biedr�b�m, kuras veic dele��tos 
pašvald�bai piekr�tošos p�rvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz n�kam�m atlases k�rt�m, 
par katru n�kamo projektu l�dzfinans�jums b�tu sniedzams 100 procentu apm�r� no projekta 
realiz�šanai nepieciešam� l�dzfinans�juma. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Veikt groz� jumus Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvald�bas l�dzfinans�juma pieš7iršanu”, izsakot 3. punktu 
š�d� redakcij�: 
„3. Par pirmo projektu l�dzfinans�jums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vair�k k� EUR 
8600,00) apm�r� no projekta realiz�šanai nepieciešam� pretendenta l�dzfinans�juma, bet par 
katru n�kamo projektu l�dzfinans�jums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vair�k k� EUR 
6900,00) apm�r� no projekta realiz�šanai nepieciešam� pretendenta l�dzfinans�juma. 
Biedr�b�m, kuras veic t�m dele��tos pašvald�bai piekr�tošos p�rvaldes uzdevumus, par katru 
n�kamo projektu l�dzfinans�jums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vair�k k� EUR 8600,00) 
apm�r� no projekta realiz�šanai nepieciešam� pretendenta l�dzfinans�juma,.” 
 
L�mums nododams izpildei: Att�st�bas un pl�nošanas noda�ai, finanšu speci�listei. 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.203. 
19.08.2014. 

3.§ 
Par finans�juma pieš�iršanu �rzemju komand�jumam 

Pamats 
Latvijas pašvald�bu savien�bas v�stule Nr. 0820142240/A1600 no 05.08.2014. 
 
M�r7is 
Piedal�šan�s ��nas invest�ciju un pašvald�bu l�deru forum� Pr�g� 27.-29. augustam. 
 
Izv�rt�jums 
Latvijas Pašvald�bu savien�ba (LPS) no 27. augusta l�dz 29. augustam organiz� Latvijas 
pašvald�bu vad�t�ju deleg�cijas viz�ti, sešu cilv�ku sast�v�, uz Pr�gu, lai piedal�tos ��nas 
invest�ciju un pašvald�bu l�deru forum� un p�rrun�tu turpm�k�s sadarb�bas iesp�jas. Forums 
pl�nots k� plašs 16+1 programmas ( Baltijas valstis, Višegradas valstis, Balk�nu valstis un ��na) p�rst�vju forums, norisin�sies diskusiju pane�i un t�klošan�s. Latvijas deleg�cijas 
sast�v� iek�auta Dundagas novada domes priekšs�d�t�ja vietniece Andra Gr�v�ne.  
LPS l�dz rast iesp�ju komand�t A.Gr�v�ni uz Pr�gu š� gada 27.-29. augustam, k� ar� segt ar 
aviobi�ešu ieg�di saist�tos izdevumus. Organizatori no savas puses sedz deleg�cijas izmaksas ( 
viesn�ca, �din�šana, viet�jais transports). Pas�t�to aviobi�ešu cena EUR 414,10. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 Komand�t Dundagas novada domes priekšs�d�t�ja vietnieci Andru Gr�v�ni uz Pr�gu 
š� gada 27.-29. augustam, k� ar� segt ar aviobi�ešu ieg�di saist�tos izdevumus. Pieš7irt 
p�rvaldes budžet� papildus l�dzek�us 414,10 euro �rzemju komand�juma izdevumiem. �emt 
v�r� pie budžeta groz� jumiem. 

L�mums nododams izpildei Dundagas novada pašvald�bas Centr�lajai administr�cijai 
 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.204. 
19.08.2014. 

4.§ 
Par pašvald�bas izpilddirektora iecelšanu amat� 

 
Pamats 

Likuma “Par pašvald�b�m” 21.panta pirm�s da�as 11.punkts, 68.panta pirm� da�a 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Iecelt Dundagas novada pašvald�bas izpilddirektora amat� Visvaldi Radeli ar 2014.gada 
8.septembri. 

 

L�mums nododams izpildei: Centr�lajai administr�cijai 
 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 


