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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 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 05. februārī                                                                                          Nr.4. 

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēde atklāta plkst. 09.00 

 

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

Jānis Mauriņš, Regīna Rūmniece, Una Sila, Zane Tālberga 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, DMMS direktore Dace 

Čodera, saimniecības pārzinis Guntis Kārklevalks, juriskonsults Aigars Šturms 

Nepiedalās: Vilnis Skuja- iemesls nav paziņots 

 

Sēdi vada: deputāts Aldis Felts 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par speciālu pilnvarojumu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

2. Par līgumprojektu “Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu 

finansēšanas līgums”. 

3. Par līgumprojektu „Apkures kokskaidu granulu iegāde un piegāde Dundagas novada 

pašvaldības vajadzībām” 2021.gadā. 

 

 

Domes deputāts Aldis Felts informē par ārkārtas domes sēdes sasaukšanas pamatu – 5 domes 

deputātu (A.Felts, R.Rūmniece, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga) 04.02.20201. iesniegtie 

iesniegumi par ierosinājumu sasaukt ārkārtas domes sēdi pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 28.1 pantu. 

A.Felts informē, ka viņš ir pirmais iesniegumu parakstītājs, līdz ar ko vadīs šo sasaukto ārkārtas 

domes sēdi. 
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1. 

Par speciālu pilnvarojumu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram 

Ziņo A.Šturms; A.Felts, R.Rūmniece, Z.Tālberga, M.Burnevics, A.Grīvāne, U.Sila 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Īstenot Dundagas novada pašvaldības darba nepārtrauktību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldība 2021.gada 27.janvārī saņēma Dundagas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā viņš paziņoja, ka atkāpjas no Dundagas 

novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata. 

Dundagas novada pašvaldība 2021.gada 27.janvārī saņēma arī Dundagas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka iesniegumu, kurā viņš paziņoja, ka atkāpjas no 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 66.pants nosaka, ja domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks 

rakstveidā paziņo domei par atkāpšanos no ieņemamā amata, šādā gadījumā domes 

priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai sēdei, kad viņa 

pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai 

viņa vietnieks. Ņemot vērā, ka nākamā domes sēde pēc minēto iesniegumu saņemšanas notika 

2021.gada 28.janvārī, līdzšinējā domes priekšsēdētāja un līdzšinējā domes priekšsēdētāja 

vietnieka pilnvaras izbeidzās ar minētās domes sēdes sākšanos. 

 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 3.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs bez īpaša 

pilnvarojuma pārstāv domi tiesā. Pilnvarojums pārstāvēt domi tiesā nozīmē tiesības pārstāvēt 

pašvaldību tiesā. Citām personām šāds pilnvarojums likumā gramatiski nav noteikts. 

Pilnvarojums pārstāvēt pašvaldību tiesā ietver arī pilnvarojumu sniegt paskaidrojumus tiesai, 

pārpilnvarojuma tiesības citai personai pārstāvēt pašvaldību tiesas sēdē un citas tiesības un 

pienākumus, kas pašvaldībai izriet no attiecīgo tiesas procesu regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

4. Likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 2.punkts cita starpā nosaka, ka domes 

priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti. Savukārt minētā likuma 62.panta 4.punkts 

nosaka, ka domes priekšsēdētājs domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus 

juridiskos dokumentus. 

 

Iepriekš minētais nozīmē, ka domes priekšsēdētājam nav nepieciešams atsevišķs 

pilnvarojums, lai, piemēram, tiešās pārvaldes iestādē “Valsts kase” vai bankā īstenotu “paraksta 

tiesības” (piemēram, tiesības parakstīt maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājumu 

pakalpojumu saņemšanai, parakstīt pieteikumus e-pakalpojumu lietošanai vai lietošanas 

pārtraukšanai, parakstīt aizdevumu izmaksas pieprasījumus). Citām pašvaldības personām šāds 

pilnvarojums likumā gramatiski nav noteikts. 
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5. Šobrīd Dundagas novada pašvaldībai nav domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja 

vietnieka, kas varētu pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus. Ņemot vērā, ka nepieciešams 

nodrošināt lēmuma 3. un 4.punktā minēto tiesību īstenošanas nepārtrauktību, ņemot vērā 

līdzšinējo komunikāciju ar Valsts kasi un kredītiestādēm, kuras norāda, ka citu personu tiesības 

īpaši vērtēs (tas varētu prasīt ilgāku laiku), jo līdzšinējā prakse esot citādāka, ņemot vērā, ka 

nepieciešams pēc iespējas ātrāk rast risinājumu, secināms, ka esošajā situācijā atbilstošs 

risinājums būtu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu (cita starpā 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā), domei 

sniegt pilnvarojumu minēto tiesību īstenošanai pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Diskusijās deputāti izvirza vairākus jautājumus par turpmāko darba organizāciju, t.sk. par 

lēmumu projektu virzību, to izskatīšanu sēdēs, par sēžu biežumu, par domes darba vadīšanu 

kopumā, par izveidojušās situācijas īslaicīgo risinājumu, par izpilddirektora fizisko iespēju 

veikt vēl papildus darbu, par atlīdzības noteikšanu izpilddirektoram, par iespēju 

pārstāvniecībai tiesā pilnvarot juriskonsultu, par pilnvarojuma noteikšanu vienā konkrētā 

tiesas procesā piešķiršanu citai personai (ne izpilddirektoram) u.c.  

 

Deputāti ierosina iekļaut lēmuma projekta lemjošajā daļā nosacījumu par ierobežojumu 

izpilddirektoram piešķirto pilnvaru realizēšanā – 1 mēnesis. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – 2 (A.Grīvāne, U.Sila)  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.15: 

  

1. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pārstāvēt Dundagas novada 

pašvaldību tiesā, ja Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes 

priekšsēdētāja vietnieks vienlaicīgi ir aizkavēti pildīt savus pienākumus. 

 

2. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pārstāvēt Dundagas novada 

pašvaldību Valsts kasē un kredītiestādēs (tajā skaitā reģistrēt pirmā paraksta tiesības, tiesības 

parakstīt maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu saņemšanai, 

parakstīt pieteikumus e-pakalpojumu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai, parakstīt 

aizdevumu izmaksas pieprasījumus), ja Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un 

domes priekšsēdētāja vietnieks vienlaicīgi ir aizkavēti pildīt savus pienākumus. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

 

 

2. 

Par līgumprojektu “Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības 

programmu finansēšanas līgums” 

Ziņo A.Šturms; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 



4 

 

Valsts budžeta dotācijas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķīruma 

saņemšana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldība saņēmusi priekšlikumu noslēgt līgumu “Profesionālās 

ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgums” 

(līgumprojekts pievienots lēmuma pielikumā). 

 

2. Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības domei nav priekšsēdētājs un domes 

priekšsēdētāja vietnieks; ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 53.punkts nosaka, ka 

līgumus, kuru līgumcena ir no 10 000 euro līdz 100 000 euro, pašvaldības 

izpilddirektors var slēgt pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības domes 

priekšsēdētājs; ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu (cita 

starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā) saskaņojumu var dot arī pašvaldības dome, nepieciešams lemt par saskaņojumu 

minētā līguma slēgšanai. 

 

3. Iepazīstoties ar līgumprojektu, dome secina, ka pašvaldībai nepieciešams noslēgt 

minēto līgumu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.16: 

Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu 

“Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgums” 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

3. 

Par līgumprojektu „Apkures kokskaidu granulu iegāde un piegāde Dundagas 

novada pašvaldības vajadzībām” 2021.gadā 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Pašvaldības īpašumu apkures nodrošināšana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu „Apkures 

kokskaidu granulu iegāde un piegāde Dundagas novada pašvaldības vajadzībām”, 

identifikācijas numurs DNP 2021/1. Iepirkumu komisija izvērtējot trīs iesniegtos 

piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam SIA ”AKVARIUS”. Saskaņā 
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ar iepirkuma dokumentāciju sagatavots līgums par granulu piegādi. (līguma projekts pievienots 

lēmuma pielikumā). 

 

 

2. Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības domei nav priekšsēdētājs un domes 

priekšsēdētāja vietnieks; ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 53.punkts nosaka, ka līgumus, kuru līgumcena 

ir no 10 000 euro līdz 100 000 euro, pašvaldības izpilddirektors var slēgt pēc tam, kad līguma 

projektu saskaņojis pašvaldības domes priekšsēdētājs; ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.pantu (cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā) saskaņojumu var dot arī pašvaldības dome, nepieciešams lemt 

par saskaņojumu minētā līguma slēgšanai. 

 

3. Iepazīstoties ar līgumprojektu, dome secina, ka pašvaldībai nepieciešams noslēgt 

minēto līgumu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.17: 

Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu Apkures 

kokskaidu granulu iegādei un piegādei Dundagas novada pašvaldības vajadzībām (līgums 

pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

Sēde slēgta plkst. 09.30. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 05.02.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 05.02.2021. 


