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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 

 

2019.gada 15.augustā                                                                                                       Nr.10. 

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēde atklāta: plkst. 12.00 

Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 

Rūmniece, Tamāra Kaudze 

Nepiedalās: Gunārs Kristiņš-darba dēļ, Madars Burnevics – atrodas ārpus LR, Vilnis Skuja- 

iemesls nav paziņots 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, saimniecības pārzinis Guntis 

Kārklevalks 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

2. Par grozījumiem Dundagas novada Administratīvās komisijas sastāvā. 

 

 

 

1. 

Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

A.Felts, T.Kaudze 

Pamatojums 

1. Jūrmalas pilsētas domes 16.07.2019 vēstule Nr.1.1-3.37/3974 no un Nr.19/1-7/106/1-4 no 

13.05.2019. 

2.Komerclikuma 189. pants. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punkts. 

 

Izvērtējums 

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 16. jūlijā visiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem nosūtīja vēstuli Nr.1.1-37/3974 Par Jūrmalas pilsētas 

domei piederošu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļu 

pārdošanu un kapitālsabiedrības dalībnieku pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ar šo vētuli 

informē, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr.287 “Par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – Lēmums) ir nolemts izbeigt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
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tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” un nodot 

atsavināšanai Jūrmalas pilsētas domei piederošās 364 kapitāldaļas, kas kopā sastāda 35,9% no 

pašu kapitāla.  

2019. gada 1. augustā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 

dalībnieku sapulces protokolu Nr.9, 1.1. punktu pārējie dalībnieki, t.i., Tukuma novada 

pašvaldība, Engures novada Dome, Kandavas novada Dome, Jaunpils novada Dome, Talsu 

novada pašvaldība, Dundagas novada Dome, Rojas novada Dome un Mērsraga novada 

pašvaldība, pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām SIA 

“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 364 kapitāla daļām. Saskaņā ar 

Komerclikuma 189. pantu trešo daļu, pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens 

mēnesis no dienas, kad paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja 

statūtos nav noteikts īsāks termiņš. Dalībnieks var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma 

tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa beigām, tāpēc, lai iekļautos norādītajā termiņā, 

dalībnieki nolēma organizēt ārkārtas domes sēdi līdz 2019.gada 15.augustam. 

Dundagas novada domei SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” 

pieder 32 kapitāla daļas (3,16%) un 1 kapitāla daļas vērtība ir 7 euro. Saskaņā ar Jūrmalas 

pilsētas domes lēmuma Nr.287 4. punktu, Jūrmalas pilsētas dome piedāvā SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības 

1 mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par kapitāla 

daļu pārdošanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdei un 

dalībniekiem, iegādājoties kapitāla daļas par nominālvērtību 2548 euro, vienlaikus pārņemot 

pašvaldības galvojuma saistības par labu AS “Swedbank”, kas uz 2019. gada 1.jūniju ir 

663514 eiro, t.sk., kredītprocenti. 

Noslēdzoties pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņam, saskaņā ar Komerclikuma 

189. panta sesto daļu, ja daļas ieguvējs ir sabiedrības dalībnieks un dalībnieki izlieto 

pirmpirkuma tiesības, daļas sadalāmas starp daļas ieguvēju un dalībniekiem proporcionāli 

viņiem piederošajām daļām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 189. pantu trešo daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu Dundagas novada pašvaldībai 

jālemj par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” Jūrmalas pilsētas 

domei piederošo kapitāldaļu iegādi vai atteikšanos. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne, 

J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze) 

NOLEMJ: 

Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes pārdodamajām SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļām. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, Jūrmalas 

pilsētas domei 

 
2. 

Par grozījumiem Dundagas novada Administratīvās komisijas sastāvā 
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats: 
1. Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” – 13.punkts 
2. Administratīvās komisijas nolikuma 3.1; 3.2. punkts 

 
Mērķis 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā  
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Izvērtējums: 

Dundagas novada Administratīvās komisijas Nolikuma 3.1. punkts nosaka, ka 
komisijas izveidojama 7 locekļu sastāvā. 

Ar Dundagas novada domes 2017.gada 28.jūlija lēmumu Nr.175 “Par Dundagas 

novada Administratīvās komisijas sastāvu” izveidota Dundagas novada Administratīvā 

komisija 7 locekļu sastāvā, tai skaitā komisijas sastāvā apstiprināta Inese Kokoreviča 

(Bernāne). 

Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 13.augustā ir saņemts Ineses Kokorevičas 

iesniegums, kurā lūgts atbrīvot no darba Administratīvajā komisijā ar 2019.gada 19.augustu 

(reģ.Nr.DD-3-26.2/19/609), kā arī Inetas Mauriņas iesniegums, kurā izteikta vēlme darboties 

Dundagas novada Administratīvajā komisijā (reģ.Nr.DD-3-26.2/19/610). 

 

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

J.Mauriņš, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes izveidotās Administratīvās komisijas sastāvā: 

1) ar 19.08.2019. atbrīvot no darba  Administratīvajā komisijā Inesi Kokoreviču 
2) ar 22.08.2019. iekļaut  Administratīvās komisijas sastāvā Inetu Mauriņu 
 
 
Lēmums nododams: I.Kokorevičai, I.Mauriņai, Centrālajai administrācijai, Administratīvajai 

komisijai 

 

Sēde slēgta plkst. 12.10. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 16.08.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 16.08.2019. 


