
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

( Ā R K Ā R T A S )  S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2020.gada 06. februārī                                                                                            Nr.3. 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš, 

Madars Burnevics, Regīna Rūmniece, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze 

Nepiedalās: - Vilnis Skuja- iemesls nav paziņots 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par projektu “Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu 

2020.gadā.” 

2. Par apelācijas sūdzības iesniegšanu civillietā Nr. C69361719 

 

1. 

Par projektu “Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko  

aktivitāšu realizēšanu 2020.gadā” 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

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

2. Biedrības Latvijas pašvaldību savienības (turpmāk – LPS) 21.01.2020.  uzaicinājuma 

vēstule 202001/INIC24 “Par dalību nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana””; 

 
Mērķis 

Īstenot nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana” (turpmāk – projekts), kura mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras pludmales joslas 

kopšanu. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 21.01.2020. saņēma LPS 

uzaicinājuma vēstuli piedalīties nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu realizēšana”. Saskaņā ar Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības valdes 

17.01.2020. lēmumu Dundagas novada pašvaldībai apakšprojekta īstenošanai piešķirts atbalsts 

projekta realizācijai. Projekta ietvaros paredzēts realizēt Dundagas novada Baltijas jūras 

pludmales joslas apsaimniekošanu, kas ietver tūristu radīto/atstāto atkritumu savākšanu, no 

jūras izskaloto atkritumu savākšanu, kā arī mirušo dzīvnieku (kuru īpatsvaru sastāda roņi) 
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savākšanu un utilizāciju, šiem mērķiem paredzot projekta finansējumu 12 000,00 EUR 

apmērā, saņemot avansa maksājumu 2400,00 EUR apmērā uzsākot projekta īstenošanu. 

Apakšprojekta pieteikums sagatavojams un iesniedzams LPS līdz 10.02.2020. Projekta 

īstenošanas vadlīnijas paredz, ka par projektā izpildītajām aktivitātēm izdevumus sākotnēji 

sedz pašvaldība. Pašvaldības ieguldītais priekšfinansējums projekta īstenošanai tiks atmaksāts 

divu nedēļu laikā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas Latvijas vides aizsardzības fondā 

2020.gada budžeta ietvaros.  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.25: 

1. Piedalīties nacionālās nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana” 2020.gadā un iesniegt apakšprojekta iesniegumu; 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu projekta īstenošanai  - 9600,00 EUR (bez. PVN) apmērā; 

3. Finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma, kas plānots uz 2020. 

gada beigām. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 

 

2. 

Par apelācijas sūdzības iesniegšanu civillietā Nr. C69361719 

Ziņo M.Burnevics; A.Felts, Z.Tālberga, T.Kaudze, A.Grīvāne, R.Rūmniece 

 

Iesniegtais lēmuma projekts: 

 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. pants; 

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants; 

3. Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 20. janvāra spriedums civillietā Nr. C69361719 

 

Mērķis 

Novērst turpmāku pašvaldības finanšu līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. 

 

Izvērtējums 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

2. 2020. gada 22. janvārī Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Kurzemes rajona tiesas 

spriedums civillietā Nr. C69361719 (Vārds, uzvārds) prasībā pret Dundagas novada pašvaldību 

par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas 

piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu (turpmāk – 

Spriedums). 

3. Spriedumā ir noteikts daļēji apmierināt (Vārds, uzvārds) prasību: 

3.1. Atzīt par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019.gada 

12.augusta Darba līguma uzteikumu Nr.DD-4-6/19/35  Dundagas novada pašvaldības Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītājam (Vārds, uzvārds) un atjaunot viņu iepriekšējā darbā. 

3.2. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu (Vārds, uzvārds) vidējo izpeļņu par 

darba piespiedu kavējuma laiku  no 2019.gada 23.augusta līdz  2020.gada 22.janvārim EUR 
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6803,40 (seši tūkstoši astoņi simti trīs euro un 40 centus), ieturot likumā paredzētos nodokļu 

maksājumus. 

3.3. Noteikt, ka spriedums daļā par atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu EUR 2000 

(divi tūkstoši euro) apmērā ir izpildāms nekavējoties.  

3.4. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu (Vārds, uzvārds) kaitējuma 

kompensāciju EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti  euro), bet pārējā daļā EUR 8500 apmērā 

prasību par morālo kaitējumu noraidīt. 

3.5. Uzlikt par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt atvainošanos (Vārds, 

uzvārds) par morālā kaitējuma nodarīšanu, atvainošanos publicējot interneta portālā 

www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

3.6. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij valsts nodevu EUR 628,06 (seši 

simti divdesmit astoņi euro un 06 centi). 

3.7. Piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos 

izdevumus EUR 1,51(viens euro un 51 cents). 

4. Spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, 

Kurzemes apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Kurzemes rajona tiesā (Talsos). 

5. Kopš tiesvedības sākuma Dundagas novada pašvaldība jau ir izlietojusi būtiska apjoma 

finanšu līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta juridisko pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu 

apmaksai, Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja darba samaksai, kā arī daļas 

no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku 

izmaksai.  

6. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro 

labas pārvaldības principu un tā darbojas sabiedrības interesēs. Sabiedrība ir paudusi pastāvīgu 

kategoriski noraidošu attieksmi pret Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja (Vārds, uzvārds) 

atbrīvošanu no amata un tai sekojošo tiesvedību. Tiesvedība, kurā par spīti sabiedrības 

nosodījumam pašvaldība iesaistās pret privātpersonu, rada pašvaldībai būtiskus un 

neatgriezeniskus reputācijas zaudējumus. 

7. Likuma Par pašvaldībām 21. panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt 

maksimāli lietderīgiem. Pieņemot lēmumu pārtraukt tiesvedību pret (Vārds, uzvārds), dome 

nodrošinās turpmāku finanšu līdzekļu neizmantošanu apšaubāmas un neprognozējamas un 

pašvaldības interesēm neatbilsošās tiesvedības procesā, vienlaikus novēršot iespēju, ka otrās 

instances tiesas spriedums var būt vēl nelabvēlīgāks Dundagas novada pašvaldībai. 

Lēmuma projekts 

Dundagas novada dome nolemj nepārsūdzēt apelācijas instancē Kurzemes rajona tiesas 2020. 

gada 22. janvāra spriedumu civillietā Nr. C69361719 (Vārds, uzvārds) prasībā pret Dundagas 

novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, 

darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts informē, ka 05.02.2020. ir izdevis rīkojumu izpilddirektorei līdz 

10.02.2020. veikt nepieciešamās darbības tiesas sprieduma izpildei, līdz ar ko nesaskata 

nepieciešamību par to lemt vēl arī domei. 

 

Lēmuma projekta iesniedzējas M.Burnevics ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Grīvāne, T.Kaudze, M.Burnevics), pret-

nav, atturas – 5 (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, R.Rūmniece). 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta ceturto daļu, lēmuma projekts ir 

noraidīts. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.13. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 07.02.2020. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 07.02.2020. 
 

 


