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Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.2. 

2018.gada 5. februārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, 

Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja 

Nepiedalās: Tamāra Kaudze – iemesls nav paziņots 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Baiba Dūda, saimniecības pārzinis Guntis 

Kārklevalks, SIA „Ziemeļkurzeme” valdes loceklis Andrejs Bāliņš 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i. Rita Langmane 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumā Nr.211 „Par  

dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā”” 

 

 

1. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumā Nr.211 

„Par  dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā”” 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 1.punkts; 

2.  Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr.403 „Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 

pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”; 

3. 2016. gada 27. oktobra Dundagas novada domes lēmums Nr. 211. un 2017.gada 

27.oktobra lēmums Nr.223 

 

Mērķis 

Atbalstīt projekta izstrādi dalībai 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā un noteikt 

iesniedzamā projekta apmērus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (pašvaldība) ir saņēmusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūras 

kā sadarbības iestādes (turpmāk – Sadarbības iestāde) lēmumu par projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” iesnieguma Nr.5.3.1.0/17/I/028 

apstiprināšanu ar nosacījumiem.  



Dundagas aglomerācijai maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 644 334 euro 

un projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rādītāji – papildus centralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu izmantotāju, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi, skaits – 208 iedzīvotāji. 

2016. gada 27. oktobrī Dundagas novada dome lēma apstiprināt Dundagas novada 

pašvaldības kapitālsabiedrības “Ziemeļkurzeme” piestādīto finanšu modeli projektam 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” par kopējām projekta izmaksām 

– 1 091 360,00 euro. Veicot projekta iesnieguma izmaksu un ieguvumu analīzes pārrēķinu, 

tika precizētas projekta kopējās izmaksas uz 1 062 817,00 euro bez PVN un finansējuma 

saņēmēja izmaksas uz 419  390,25 euro bez PVN. 

Veicot projekta izmaksu  un ieguvumu atkārtotu pārrēķinu projekta kopējās izmaksas ar PVN 

ir 1 286 008,57 ( bez PVN 1 062 817,00 euro). Projekta attiecināmās izmaksas ir 885 439,50. 

Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 643 426,75 euro. Projekta neattiecināmās 

izmaksas ir 400 569,07 euro (no kurām 177 377,50 euro ir ūdensvada izbūves izmaksas un 

223 191,57 euro ir PVN). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.34: 

Izteikt Dundagas novada Domes 27.10.2016. lēmuma Nr.211 „Par dalību 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu konkursā” sekojoši: 

1. Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme” izstrādāto finanšu modeli potenciālajam 

projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta”, kura 

ieviešana plānota piesaistot Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu programmas 

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" 

īstenošanas noteikumi” un iesniegšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.   

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas: 1 286 008,57 ( bez PVN 1 062 817,00 euro), 

no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 885 439,50. Kohēzijas fonda finanšu 

instrumenta finansējums 643 426,75 euro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 400 

569,07 euro (no kurām 177 377,50 euro ir ūdensvada izbūves izmaksas un 

223191,57 euro ir PVN). 

3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” atbalsta 

gadījumā pašu finansējumu nodrošināt ieguldījumu SIA „Ziemeļkurzeme” 

pamatkapitālā, ņemot aizdevumu Valsts kasē. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10.10. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 06.02.2018. 

 

 

Protokolēja         R.Langmane 

Protokols parakstīts 06.02.2018. 

 

 


