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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.13. 

2018.gada 7. septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta: plkst. 9.03 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 

Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja, Madars Burnevics, Andra Grīvāne 

Pašvaldības darbinieki:  juriskonsults Jānis Langzams, finansiste Inga Ralle, saimnieciskā 

dienesta vadītājs Andris Kojro, sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja, SIA “Kolkas 

Ūdens” valdes loceklis Ivo Bordjugs 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i. Rita Langmane 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1.Par atbrīvošanu no Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amata. 

2.Par SIA „Kolkas ūdens” pakalpojumu sniegšanu, pamatkapitāla palielināšanu. 

 

 

1. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amata 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

 

Mērķis 

Darba tiesisko attiecību izbeigšana 

 

Izvērtējums 
1. Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 31.augustā saņemts un ar numuru  

DD-3-26.2/18/817 reģistrēts Daces Uplejas 2018.gada 31.augusta iesniegums ar 

lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības uz pašas vēlēšanos ar 2018.gada 

11.septembri. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, tātad pirms tiek izbeigtas darba 

tiesiskās attiecības ar Daci Upleju, Dundagas novada domei jālemj par viņas 

atbrīvošanu no Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amata.  
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3. Darba likuma 100.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā 

uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. No iesnieguma konstatējams, ka 

darbinieks darba tiesiskās attiecības vēlas izbeigt ātrāk. Darba likuma 100.panta 

ceturtā daļa nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var 

izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 11.septembri atbrīvot no amata Dundagas novada Sociālā dienesta 

vadītāju Daci Upleju, personas kods 311069-12510, sakarā ar iesniegumu par darba 

uzteikumu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

2. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

nodrošināt pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Andrim Kojro. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektora pienākumu 

izpildītājam Andrim Kojro 
 

Tiek ierosināts nākamās nedēļas laikā izsludināt pieteikšanos uz vakanto amata vietu. 
 

 

 

2. 

Par SIA “Kolkas ūdens” pakalpojumu sniegšanu, pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 

23.punkts, 77.panta otrā daļa; 

2. 2017.gada 27.aprīļa Dundagas novada domes lēmums Nr.104 “Līguma par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšana apstiprināšana”; 

3. 2017.gada 10.maijā starp Dundagas novada pašvaldību un SIA “Kolkas ūdens” 

noslēgtais līgums Nr. DD-3-13.2/17/66 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Kolkas pagastā”; 

4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants, 

63.panta pirmās daļas 1.punkts; 

5. 2018.gada 30.augusta SIA “Kolkas ūdens” dalībnieku ārkārtas sapulces protokols 

Nr.1.6/02 . 

 

Mērķis 

Nodrošināt ūdenssaimniecības, siltumapgādes un ainavu kopšanas pakalpojumus Dundagas 

novada Kolkas pagasta Mazirbē “Mazirbes skola” un “Skolotāju māja 2”  

 

Izvērtējums 

1. Ar 2018.gada 26.janvāra Dundagas novada domes lēmumu Nr.32 nolemts likvidēt 

Mazirbes internātpamatskolu ar 2018.gada 31.augustu. Līdz ar to Mazirbes 

internātpamatskola, pēc adreses: “Mazirbes skola”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas 

novads un “Skolotāju māja 2”, kura arī atrodas Mazirbē, paliek bez ūdenssaimniecības, 

siltumapgādes un ainavu kopšanas pakalpojumiem. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 
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notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds; 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktā ir noteikts, ka tikai dome 

var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par 

to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi; 

4. Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā ir noteikts, ka pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan 

nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un 

pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem 

nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, 

kultūras, sporta un citas iestādes); 

5. Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīļa Dundagas novada domes lēmumu Nr.104 

“Līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšana apstiprināšana” un 2017.gada 10.maijā starp 

Dundagas novada pašvaldību un SIA “Kolkas ūdens” noslēgto līgumu Nr. DD-3-13.2/17/66 

“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kolkas pagastā”, SIA “Kolkas 

ūdens” ir tiesīgs sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc adreses : “Skolotāju 

māja 2, “Mazirbes skola”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads. 

6. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants 

nosaka, ka Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku 

sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi. 

Savukārt šī likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var 

palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot 

attiecīgu skaitu jaunu daļu; 

7. 2018.gada 30.augustā SIA “Kolkas ūdens” dalībnieku ārkārtas sapulces protokolā 

Nr.1.6/02 nolemts papildināt SIA “Kolkas ūdens” statūtus,- iekļaujot tajos punktu par 

komercdarbības veidu “Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 35.30)”. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 3 (M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

 

 

NOLEMJ: 

1. SIA “Kolkas ūdens” ar 10.09.2018. sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu pēc adreses: “Skolotāju māja 2, “Mazirbes skola”, Mazirbe, Kolkas 

pagasts, Dundagas novads. 

2. Palielināt SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot SIA 

“Kolkas ūdens” pamatkapitālā sekojošus Dundagas novada pašvaldības 

pamatlīdzekļus: 

 Attīrīšanas stacija Mazirbes skola 98,7 kvm (inventāra Nr. M14) ar vērtību 

91410,38 euro; 

 Ūdenssūkņu stacija 10,7 kvm (inventāra Nr. M18) ar vērtību 194,00 euro; 

 Pārsūknēšanas stacija 21,7 kvm (inventāra Nr. M20) ar vērtību 1936,62 euro. 

3. SIA “Kolkas ūdens” veikt darbības, lai nodrošinātu siltumapgādes un ainavu kopšanas 

pakalpojumus pēc adreses: “Skolotāju māja 2, “Mazirbes skola”, Mazirbe, Kolkas 

pagasts, Dundagas novads. 

4. Pēc SIA “Kolkas ūdens” statūtu papildināšanas (reģistrēšanas) ar komercdarbības 

veidu - Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 35.30), pilnvarot domes 

priekšsēdētāju, noslēgt līgumus ar SIA “Kolkas ūdens” par siltumapgādes un ainavu 

kopšanas pakalpojumiem pēc adreses: “Skolotāju māja 2, “Mazirbes skola”, Mazirbe, 

Kolkas pagasts, Dundagas novads. 

 

Lēmums nododams izpildei:             Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens” 

https://likumi.lv/ta/id/57255#p15
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Sēde slēgta plkst. 9.30. 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 07.09.2018. 

 

Protokolēja         R.Langmane 

Protokols parakstīts 07.09.2018. 
 


