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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 

 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.9. 

2018.gada 1. jūnijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta: plkst. 14.00 

Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris 

Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja 

Nepiedalās: Madars Burnevics-atrodas ar’pus LR, Tamāra Kaudze-darba dēļ 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Valtere, projektu vadītāja Inga Grietēna, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Jānis Langzams 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: sekretāre-lietvede Dace Kurpniece 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu 

2. Par papildus finansējumu projektam „Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana 

Kolkas piekrastē” 

 

1. 

Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu 

Ziņo I.Grietēna; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmā un otrā daļa, 21.pants. 

2. 25.01.2018. Latvijas pašvaldību savienības (turpmāk – LPS) vēstule 

Nr.0120180173/A095 “Par dalību nacionālās nozīmes projektā “Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana””. 

3. 18.04.2018. Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību Nr. 1-20/49, kas 

noslēgts starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Biedrību “Latvijas 

Pašvaldību savienība” (turpmāk – Līgums). 

4. 21.04.2018. Latvijas pašvaldību savienības lēmums “Par projekta ”Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu Nr.0420181030/A57. 

5. Sadarbības līgums Nr. DD-3-13.2/18/109, kas 08.05.2018 noslēgts starp Dundagas novada 

pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un LPS. 

 

Mērķis 

Īstenot nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas 

(galvenokārt pludmales) labu kvalitāti. 
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Izvērtējums 

Pašvaldība 28.02.2018 iesniedza apakšprojekta iesniegumu Projektam, saskaņā ar 

nosacījumiem, lai pretendētu uz Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu Projektā 

iekļauto aktivitāšu realizēšanai. Projekta vadošais partneris – iesniedzējs ir LPS. Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācija Projektu ir izvērtējusi un 18.04.2018 ir noslēgusi 

Līgumu ar LPS.  

Projekta realizācijai ir nepieciešams papildus finansējums projekta būvniecības ieceres 

dokumentācijas sagatavošanai, topogrāfijas izstrādei un valsts nodevas apmaksai par ietekmes 

uz vidi novērtējumu. Projektā iepriekš minētās izmaksas ir neattiecināmās izmaksas.  

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.126: 

1. Nodrošināt finansējumu Projekta realizācijai - 1000,00 EUR. 

2. Finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

2. 

Par papildus finansējumu projektam „Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana 

Kolkas piekrastē” 

Ziņo I.Grietēna; A.Felts, R.Rūmniece, A.Grīvāne, M.Napskis 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes Nr. 9 lēmums Nr. 156 „Par dalību EJZF 

projektā”. 

2. Projekta iesniegums Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 „Dabu un vidi saudzējoša 

tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē”, kurš tika apstiprināts 2016.gada 19.decembrī ar 

Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  

lēmumu Nr. 08.6-11/16/2412 „Lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-FL04-

F043.0202-000001 apstiprināšanu”. 

3. Publiskā iepirkuma (izsludināts 19.02.2018., identifikācijas Nr. DNP 2018/5) 

„Stāvlaukuma un ēkas nojumes būvniecība Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā” 

rezultāti. 

4. Lauku atbalsta dienesta vēstule 20.03.2018 Nr. 08.6-11/18/78-e „Par izmaiņām 

lēmumā par projekta iesnieguma Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 apstiprināšanu”. 

5. SIA „RI Pārvaldnieks” finanšu piedāvājums izmaiņu būvprojekta līgumam. 

6. Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes Nr. 5 lēmums Nr. 72 „Par finansējumu 

būvprojekta „Nojumes, tualetes un stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas 

labiekārtošanu” izmaiņu veikšanai”. 

7. Publiskā iepirkuma (izsludināts 14.05.2018., identifikācijas Nr. DNP 2018/18) 

„Nojumes, tualetes un stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu” rezultāti. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2014. -2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros iesniegtā projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma 

veicināšana Kolkas piekrastē”   realizāciju. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldība domes sēdē 28.07.2017 ir pieņēmusi lēmumu piedalīties 

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā Eiropas Jūrlietu un 
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Zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam pasākuma  „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

aktivitātē „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšana” ar projektu „Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas 

piekrastē” (turpmāk – Projekts), izbūvējot un labiekārtojot stāvlaukumu Kolkā 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 8862 007 0202 un 

apstiprinot dalību projektā ar pašvaldības līdzfinansējumu 18 000,00 EUR un publisko 

finansējumu 161 996,66 EUR, tai skaitā 10 547,29 EUR būvprojekta izstrādes, 

autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumiem un 151 452,67 EUR būvdarbu 

veikšanai. 

 

2. Projekta realizācijai pašvaldība ir izstrādājusi būvprojektu „Nojumes, tualetes un 

stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu”, kurā tika iekļauti visi projekta 

„Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” iesniegumā  norādītie 

darbu apjomi un sastāvdaļas. 

 

3. Lai noskaidrotu būvdarbu pakalpojuma sniedzēju, Dundagas novada pašvaldība 

19.02.2018. ir izsludinājusi publisko iepirkumu (identifikācijas Nr. DNP 2018/5) 

„Stāvlaukuma un ēkas nojumes būvniecība Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā”, norādot, ka paredzamā līgumcena ir 139075,00 EUR bez PVN.  Iepirkumā 

piedāvājumus iesniedza divi pretendenti ar zemāko cenu 190 905,04 EUR bez PVN. 

Ņemot vērā to, ka piedāvātā zemākā būvdarbu cena pārsniedz robežcenu iepirkuma 

procedūrai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un izvēlētā iepirkuma 

metode ir neatbilstoša tirgus situācijai, iepirkums DNP 2018/5 tika pārtraukts.  

 

4. Tā kā iepirkums DNP 2018/5 būvniecības pakalpojuma sniegšanai beidzās bez 

rezultāta, pašvaldība nokavēja projekta „Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana 

Kolkas piekrastē” būvniecības un ar to saistīto iepirkuma dokumentu iesniegšanas 

termiņu 18.03.2018 un, lai varētu turpināt projekta realizāciju, bija nepieciešams 

saņemt Lauku atbalsta dienesta atļauju dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšanai.  

 

5. Vienlaikus ar lūgumu Lauku atbalsta dienestam par dokumentu iesniegšanas termiņa 

pagarinājumu līdz 31.05.2018 tiek izskatīta iespēja samazināt projekta būvniecības 

izmaksas, izmainot būvdarbu apjomus, izmantotos materiālus un risinājumus, bet 

nodrošinot projekta realizāciju saskaņā ar projekta Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 

„Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” iesniegumā 

minētajiem rādītājiem un sasniedzamajiem mērķiem. 

 

6. Pašvaldība 20.03.2018 ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta vēstuli Nr. 08.6-11/18/78-e 

„Par izmaiņām lēmumā par projekta iesnieguma Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001 

apstiprināšanu”, kurā tiek apmierināts pašvaldības lūgums pagarināt projekta 

būvniecības un ar to saistīto iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 

31.05.2018, būvatļaujas (ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) un 

projekta īstenošanas uzsākšanu apliecinošo dokumentu iesniegšanas termiņu - līdz 

11.06.2018., nepiemērojot finanšu korekciju. 

 

7. Pašvaldība 20.03.2018 ir saņēmusi būvprojekta „Nojumes, tualetes un stāvlaukuma 

būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu” autora SIA „RI pārvaldnieks” finanšu 

piedāvājumu būvprojekta izmaiņu ar mērķi samazināt būvdarbu izmaksas veikšanai ar 

darbu izpildes termiņu 23.04.2018. Pakalpojuma kopējās izmaksas  4089,80 EUR, 

t.sk. PVN 21%. 
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8. Dundagas novada pašvaldība domes sēdē 23.03.2018 ir pieņēmusi lēmumu Nodrošināt 

finansējumu 4089,80 EUR apmērā izmaiņu veikšanai būvprojektā „Nojumes, tualetes 

un stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu”. 

 

9. Lai noskaidrotu būvdarbu pakalpojuma sniedzēju, Dundagas novada pašvaldība 

14.05.2018. ir izsludinājusi publisko iepirkumu (identifikācijas Nr. DNP 2018/18) 

„Nojumes, tualetes un stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu”, norādot, 

ka paredzamā līgumcena ir 127824,00 EUR bez PVN. Iepirkumā piedāvājumus 

iesniedza viens pretendents ar zemāko cenu 161198,65 EUR bez PVN. 

 

10. Ņemot vērā, ka iepirkuma piedāvātā līguma summa pārsniedz iepirkuma 

(identifikācijas Nr. DNP 2018/18) nolikuma 4.1. apakšpunktā norādīto paredzamo 

līgumcenu, Dundagas novada pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par papildus 

finansējuma piešķiršanu Projekta realizācijai. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.127: 

 

1. Piešķirt finansējumu 28481,41 EUR apmērā Projekta realizācijai. 

2. Finansējumu paredzēt no Dundagas novada pašvaldības budžeta.  

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam 

A.Pinkenam. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.35. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 04.06.2018. 

 

 

Protokolēja         D.Kurpniece 

Protokols parakstīts 04.06.2018. 


