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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 

 

2021.gada 28. janvārī                                                                                          Nr.1. 

 

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. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics, 

Andra Grīvāne, Vilnis Skuja, Una Sila, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektora p.i. Andris Kojro, juriskonsults Aigars Šturms, 

finansiste Inga Ralle, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite, juriste-zemes lietu speciāliste Iveta 

Bekmane, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, izglītības speciālists Dinārs 

Neifelds, kultūras pils direktore Baiba Dūda, Sociālā dienesta vadītājas p.i. Ineta Mauriņa 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 66.pantu 27.01.2021. domes priekšsēdētājs 

Aldis Felts ir iesniedzis iesniegumu par atkāpšanos no domes priekšsēdētāja amata, 

kā arī domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš ir iesniedzis iesniegumu par 

atkāpšanos no domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

Saskaņā ar minēto pantu, domes priekšsēdētājs pilda pienākumus līdz kārtējai domes sēdei, 

līdz ar ko izsludinātajai domes sēdei ir nepieciešams sēdes vadītājs, kuru deputāti var iecelt 

saskaņā ar  Dundagas novada pašvaldības nolikuma 67.punktu. 

 

Deputāts Aldis Felts izsaka gatavību vadīt šo izsludināto domes sēdi. 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga, V.Skuja), pret-nav, atturas 

– nav  

NOLEMJ: 

Iecelt par domes sēdes vadītāju Aldi Feltu. 

 

Sēdi vada: deputāts Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai tiek izteikts ierosinājums iekļaut darba kārtībā papildu 

jautājumus:  

• Par izglītojamo ēdināšanu, izglītības procesu īstenojot attālināti 
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• Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga, V.Skuja), pret-nav, atturas 

– nav  

NOLEMJ: 

iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus:  

14. Par izglītojamo ēdināšanu, izglītības procesu īstenojot attālināti 

15. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 

 

Deputāts Madars Burnevics ierosina mainīt darba kārtību, lai jautājums “Par iesnieguma 

izskatīšanu”, kas saistīts ar 2021.gada budžetu, tiktu izskatīts pirms budžeta apspriešanas. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga, V.Skuja), pret-nav, atturas 

– nav  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums. 

2. Par sakņu dārza “Jūrkrasti” Nr.52 nomas tiesībām. 

3. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi. 

4. Par finansējumu Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” 2021.gadā. 

5. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

sadales kārtības apstiprināšanu. 

6. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību. 

7. Par Sadarbības līgumu izglītībā un sportā ar Talsu novada pašvaldību. 

8. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu 

īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI. 

9. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta 

lēmumā Nr.160 “Par  nekustamā īpašuma “Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 

0162 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

10. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā. 

11. Par iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par budžetu 2021.gadam. 

13. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

14. Par izglītojamo ēdināšanu, izglītības procesu īstenojot attālināti 

15. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 

 

Dažādi jautājumi 
 

 

1. 

Izpilddirektores p.i. ziņojums 

 

Pašvaldības izpilddirektora p.i. Andris Kojro informē, ka šobrīd nav aktualitātes par ko būtu 

jāziņo. 

 

Deputātu jautājumi: 

• Par ugunsgrēka sekām Nevejas skolā – ēka ir atzīta par dzīvošanai nederīgu un tiek 

risināts jautājums par īrnieku izmitināšanu citā apdzīvojamā platībā. 
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• Par telpu nomu Mazirbes skolā – notiks tikšanās ar iznomātāju februārī. 

• Par domes priekšsēdētāja un vietnieka motivāciju atkāpties no amatiem – A.Felts – 

personīgu un objektīvu iemeslu dēļ; J.Mauriņš – savas uzņēmējdarbības dēļ neredz 

iespēju ilgstoši aizvietot domes priekšsēdētāju. 

 

 

2.  

Par sakņu dārza “Jūrkrasti” Nr.52 nomas tiesībām 

A.Felts 

Pamats 

1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

2. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

61. panta 11.daļa. 

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pants.  

4. (Vārds, uzvārds) 18.12.2020. iesniegums. 
 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Lauksaimniecības zeme pie Jūrkrastiem”, kadastra Nr.8862 007 0238, kura sastāvā 

ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0238, un tas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā (turpmāk – īpašums “Zeme pie Jūrkrastiem”). Pašvaldības interneta vietnē 

www.dundaga.lv sadaļā //sakņudārzi ir publicēts brīvais sakņu dārzs īpašumā “Zeme pie 

Jūrkrastiem”, zemes daļa Nr.52. 

Pašvaldība ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 18.12.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

18.12.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/650), kurā tiek lūgts iznomāt īpašumā “Zeme pie Jūrkrastiem” 

zemes daļu Nr.52, mazdārziņa vajadzībām.  

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2. apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 61. panta 11.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas 

līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma 

iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā 

reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam 

nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes 

nomas līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras 

atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas 

zeme iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pantā ir teikts, [..] 

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://www.dundaga.lv/
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 

000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums[..]. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.1: 

1. Nodot nomai nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Jūrkrastiem”, kadastra 

Nr.8862 007 0238, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0238, zemes daļu 

Nr.52  un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz sešiem gadiem. 

2. Slēgt nomas tiesību līgumu pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmuma.  

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) nododams personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

3.  

Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi 

A.Felts 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi”. 

 

Izvērtējums: 

Dundagas novada pašvaldības Saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības 

2020. gada budžeta izpildi” tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 5 

216729 un izdevumu EUR 5 561 116 . 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par 2020.gada saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 

atlikumu EUR 441 841,21 . Datus par budžeta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām 

un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.  

Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2021. ir  EUR 441 841,21, Ziedojumu budžeta 

līdzekļu atlikums ir EUR 11,70. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.2: 
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Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi”.  

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai 

 

4. 

Par finansējumu Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” 2021.gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. 2014.gada 15.jūlija līgums “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu” 

2. 2018.gada 7.maija Sadarbības memorands 

3. 28.12.2020. Nr.DD-3-26.2/20/1387 Līvu (lībiešu) savienības “LĪVOD ĪT” valdes 

priekšsēdētājas I.Ernštreites iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/20/1387) 

4. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 

42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,; 

5. Likums “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu; 

6. Tūrisma likuma 8.panta 4.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, rīkot un piedalīties 

pasākumos, kas saistīti ar lībiešu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu. 

Izvērtējums 

1. Ņemot vērā to, ka Dundagas novada pašvaldības uzdevums ir  nodrošināt lībiešu 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, pašvaldība 2014.gada 15.jūlijā 

ir noslēgusi pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar  Līvu (lībiešu) savienība 

“LĪVOD ĪT” ar grozījumiem (15.06.2015.; 09.05.2016.; 08.05.2017.; 08.03.2018.; 

25.03.2019.). Ar šo līgumu pašvaldība deleģē pārvaldes uzdevumu – rīkot pasākumus, 

kas saistīti ar rūpēm par kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu. 

2. Līguma darbības laikā pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi Līvu (lībiešu) savienība 

“LĪVOD ĪT” organizētos pasākumus. 

3. Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētāja Ieva Ernštreite ir 

sagatavojusi ar deleģēšanas uzdevumu izpildi saistīto pasākuma plānu 2021.gadam 

(Pielikums Nr.1) un lūdz Dundagas novada domi piešķirt finansējumu EUR 3390,00 

(trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit eiro un 00 centi) apmērā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.3: 

1. Piešķirt finansējumu 2021.gadā  Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” EUR 3390,00 

(trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit eiro un 00 centi) apmērā (01.01.-30.06.2021. EUR 

625; 01.07.-31.12.2021. EUR 2765), saskaņā ar pasākuma plānu (Pielikumu Nr.1).  

2. Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētājai Ievai Ernštreitei līdz 

2021.gada 20.decembrim iesniegt atskaiti un attaisnojošos dokumentus par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu. 

 

Lēmums nosūtāms: Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētājai I.Ernštreitei 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai 
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5. 

Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

sadales kārtības apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punkts; 

2. Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina 

un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi). 

 

Mērķis 

Pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojums kolektīvu vadītāju atlīdzībai saskaņā 

ar Noteikumiem. 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” nosaka, ka valsts mērķdotācija tiek piešķirta 

Pašvaldības kolektīviem, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 

1. darbojas vismaz divus gadus; 

2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru 

(koprepertuāru); 

3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos 

vai izstādēs; 

4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) 

rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. 

Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma 

ietvaros. 

Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2021.gadam sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, 

ņemot vērā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru pašvaldībai 2021.gadam, G1 (kolektīvu (kori, 

tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā) 

un G2 (kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas 

lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā) 

kolektīvu skaitu pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi, G1 kolektīviem piemērojams 

līdzdalības intensitātes koeficients (K) = 2, ko veido svētku starplaika pasākumu un pasākumu 

svētku laikā intensitātes attiecības starp abām kolektīvu grupām. 

  

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.4: 

1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas 2021.gadam EUR 4412 (četri tūkstoši četri simti 

divpadsmit eiro un 00 centi) apmērā sadali Dundagas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 

 

Kolektīvs Kolektīvu 

skaits 

Pašvaldībā 

Valsts 

piešķirtā 

mērķdotācija 

(L) 

Bāzes 

finansējuma (B) 1 

kolektīvam 

aprēķins  

Bāzes 

finansējums 1 

kolektīvam 

noteiktajā 

periodā 

Mērķdotācija 

1 kolektīvam 

mēnesī 
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2. Izmaksāt darba samaksu, ieturot likumā paredzētos nodokļus, atbilstoši aprēķinam 

sekojošiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem: 

G1 kolektīvu grupā -  

Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei par viena kolektīva sagatavošanu EUR 980,44 ; 

Dundagas novada senioru deju kolektīvu vadītājai par viena kolektīva sagatavošanu EUR 

980,44 ; 

Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļas  koklētāju ansambļu vadītājai par viena 

kolektīva sagatavošanu EUR 980,44 ; 

Kolkas tautas nama koklētāju ansambļu vadītājai par viena kolektīva sagatavošanu EUR 

980,44 ; 

 

G2 kolektīvu grupā -  

Folkloras kopas ,,Laula” vadītājai par 1 kolektīva sagatavošanu EUR 490,22 ; 

 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktorei Baibai 

Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam, Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolas direktorei Dacei Čoderai.  

 

6. 

Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,  amatiermākslas 

kolektīvu sekmīgu sagatavošanos 2021.gada skatēm un Vispārējiem latviešu dziesmu un deju 

svētkiem. 

 

Izvērtējums 

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanu, 

amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību svētkos. Lai kolektīvi 

sagatavotos, darbu vada un koordinē Latvijas nacionālais kultūras centrs, ievērojot bijušo 

rajonu teritoriālo iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas kolektīvu 

darbību koordinē Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi 2021.gadā 

iespējams nodrošināt, slēdzot Dundagas novada pašvaldībai ar Talsu novada pašvaldību 

Sadarbības līgumu kultūras jautājumos (turpmāk tekstā – Līgums). Līgums paredz Talsu 

pašvaldībai deleģētās funkcijas laika posmā no 2021.gada janvāra līdz jūlijam, par kurām 

Dundagas pašvaldība maksā Talsu pašvaldībai kopējo summu Eur 1100,85 (viens tūkstotis 

simts eiro un 85 centi), sadalot pa ceturkšņiem. Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma 

sniegšanas izcenojuma.  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.5: 

G1  4 
EUR 1257,12 

B=L/(ΣG1x2 + 

ΣG2) 

EUR 980,44 EUR 81,70 

G2 1 EUR 490,22 EUR 40,85 
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1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras jautājumos 

2021.gadā no janvāra līdz jūlijam. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai. 

 

Lēmums nosūtāms: Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba 

Dūda 

 

 

7. 

Par Sadarbības līgumu izglītībā un sportā ar Talsu novada pašvaldību 

A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats:  

Likuma “Par pašvaldībām” 10.pants. 

 

Mērķis:  

Nodrošināt pilnu funkciju kopumu, kas nepieciešams Dundagas novada izglītības 

iestāžu pilnvērtīgai darbībai, lai tā atbilstu normatīvajiem aktiem, kā arī novada iedzīvotāju 

vajadzībām. 

 

Izvērtējums: 

Vietējā pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi ievērojot valsts un 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  Likumā  noteiktās funkcijas pēc 

savstarpējas vienošanās pašvaldības var nodot cita citai. 

Dundagas pašvaldība un Talsu pašvaldība var turpināt būt par sadarbības partneriem, 

uzņemoties saistības, kas noteiktas sadarbības līgumā noteikto funkciju veikšanai . 

Sadarbība starp pašvaldībām izglītības un sporta funkcijas nodrošināšanai ir turpināma, 

pamatojoties uz Sadarbības līgumu*. Līgumā noteikto saistību izpildei 2021.gadā izglītības  

jomā un sporta sacensību organizēšanā nepieciešami EUR 5251,20 (pieci tūkstoši divi simti 

piecdesmit viens eiro un 20 centi), profesionālās ievirzes izglītības sportā programmas 

īstenošanai Dundagas novadā EUR 3046,92 (trīs tūkstoši četrdesmit seši eiro un 92 centi), 

kopējā summa EUR 8298,12 (astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi eiro un 12 centi). 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.6: 

2021.gadā slēgt Sadarbības līgumu (Līguma projekts pielikumā) ar Talsu novada 

pašvaldību paredzot 2021.gada budžetā finansējumu EUR 8298,12 (astoņi tūkstoši divi simti 

deviņdesmit astoņi eiro un 12 centi). 

 

Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldībai 

 

 

8. 

Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 

A.Felts 

Pamats: 

1) Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība; 

2) Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores iesniegums. 

3) Kolkas pamatskolas iesniegums; 
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Mērķis: 

Nodrošināt interešu izglītības programmu īstenošanu Kolkas pamatskolā un Dundagas 

Mākslas un mūzikas skolā 

 

Izvērtējums: 

2020.gada decembrī saņemti Kolkas pamatskolas un  Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolas vadītāju  iesniegumi ar lūgumu piešķirt finansējumu pedagogu darba samaksai un 

VSAOI interešu izglītības programmu īstenošanai attiecīgajās izglītības iestādēs 2021.gadā  

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisija 2020.gada 

22.decembra sēdē izvērtēja Kolkas pamatskolas un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 

iesniegumus par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmas 

īstenojošo pedagogu darba samaksai un VSAOI un pievienoto dokumentāciju attiecīgajās 

izglītības iestādēs. Izvērtēšanai iesniegtā dokumentācija atbilst noteiktajam, īstenojamo 

interešu izglītības programmu saturs atbilst noteiktajām prioritātēm, kas noteiktas Dundagas 

novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtībā – māksla, mūzika, sports. 

Interešu izglītības programmas vērstas uz padziļinātu izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu. 

Interešu izglītības programmas izglītības iestādēs īstenotas jau vairākus mācību ciklus. 

Kolkas pamatskolai nepieciešams finansējums šādām interešu izglītības programmām 

– “Mūsdienu deja pulciņš” (1 stunda (0,0334 pedagoģiskās likmes, finansējums 1 mēnesī 

32,54€))  un “Sporta pulciņš” (2 stundas (0,0667 pedagoģiskās likmes, finansējums 1 mēnesī 

65,09€)), kopā 0,1 pedagoģiskā likme (finansējums 1 mēnesī 97,63€);  

Dundagas mākslas un mūzikas skolas iesniegtās interešu izglītības programmas – 

“Māksla. Mūzika. Deja” (11 stundas (0,393 pedagoģiskās likmes, finansējums 1 mēnesī 

383,71€); “Vizuāli plastiskā māksla. Sagatavošanās.” (4 stundas (0,143 pedagoģiskās likmes, 

finansējums 1 mēnesī 139,62€); “Vokālais ansamblis” (2 stundas (0,071 pedagoģiskā likme, 

finansējums 1 mēnesī 63,32 €); “Mūsdienu deja. Pirmsskola.” (1 stunda (0,036 pedagoģiskās 

likmes, finansējums 1 mēnesī 35,15€), kopā 0,643 pedagoģiskās likmes (finansējums 1 mēnesī 

621,80€). 

Komisija secināja, ka Iesniegumos minētās  interešu izglītības programmu saturs un 

īstenošana atbilst Dundagas novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas 

kārtībā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem.  

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.7: 

Piešķirt pašvaldības budžeta dotāciju 2021.gadā pedagogu darba samaksai un VSAOI 

pedagogiem, kas īsteno interešu izglītības programmas Kolkas pamatskolā un Dundagas 

Mākslas un mūzikas skolā, šādā apmērā:  

1) Kolkas pamatskolā īstenotām interešu izglītības programmām 1171,56€; 

2) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā īstenojamām interešu izglītības programmām 

7461,60€ 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas Mākslas un mūzikas skolai, Kolkas pamatskolai 
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9. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta lēmumā 

Nr.160 “Par  nekustamā īpašuma “Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

A.Felts 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra Rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, 5.35.1. apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību, kā arī ar aicinājumu pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt 

klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas  un iznomāšanas komisija rosina  grozīt 27.08.2020. Dundagas novada domes 

pieņemtā lēmuma Nr. 160 “Par nekustamā īpašuma “Ādas bāze”, kadastra Nr.8850 015 0162 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”  lemjošās daļas 1.punktu nosakot atsavināšanas 

paņēmienu uz rakstisku izsoli. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.8: 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.160 “Par  

nekustamā īpašuma “Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu” grozījumu, aizstājot nolemjošās daļas 1.punktā vārdu “mutiskā” ar vārdu 

“rakstiskā”. 
 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisijai. 

 

  

10. 

Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

1. Apbalvojumu  komisijas nolikuma 6. punkts. 

2. L.Iesalnieces 07.01.2020. iesniegums (reģ. 07.01.2021. ar Nr. DD-4-10.2/21/8) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada 

dome, savukārt 6.punkts, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to rakstveidā 

paziņojot domei. 

2021.gada 07.janvāārī saņemts Apbalvojumu komisijas locekles Leldes Iesalnieces iesniegums 

ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā ar 01.02.2021. 
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Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.9: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar 

31.01.2021. atbrīvojot no darba komisijā komisijas locekli Leldi Iesalnieci, p.k. xxxxx. 

  

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

Deputāti Andra Grīvāne, Madars Burnevics un Una Sila paziņo, ka nākamā jautājuma 

izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalīsies, taču turpinās darbu sēdē pēc šī 

jautājuma izskatīšanas. 

11. 

Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo A.Šturms; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds)  (turpmāk arī – Iesniedzēja) 2021.gada 11.janvāra iesniegums (saņemts 

un ar numuru DD-4-10.2/21/12 reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 2021.gada 11.janvārī); 

 

2. Pielietotās tiesību normas uzskaitītas  izvērtējuma daļā 

 

Mērķis 

Izskatīt iesniegumu 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2021.gada 11.janvārī saņemts un ar numuru  

DD-4-10.2/21/12 reģistrēts (Vārds, uzvārds)  (turpmāk arī – Iesniedzēja)  

2021.gada 11.janvāra iesniegums (turpmāk arī – Iesniegums). Iesniedzēja ir Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektore un Dundagas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” 

(turpmāk arī – Centrālā administrācija) vadītāja. 

No Iesnieguma satura noprotams, ka Iesniedzēja lūdz Dundagas novada pašvaldības 

saistošo noteikumu projektā “Par pašvaldības budžetu 2021.gadam” paredzēt finanšu līdzekļus 

30 procentu piemaksai pašvaldības izpilddirektoram par Centrālās administrācijas vadītāja 

pienākumu pildīšanu. No Iesnieguma satura noprotams, ka Iesniedzēja lūdz arī Dundagas 

novada pašvaldības saistošo noteikumu projektā “Par pašvaldības budžetu 2021.gadam” 

paredzēt finanšu līdzekļus izpilddirektora vietnieka amatam. 

 

Par finanšu līdzekļu paredzēšanu pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatam 

2. Ņemot vērā, ka pašvaldībā nav nodarbināts pašvaldības izpilddirektora vietnieks, 

jautājums par finanšu līdzekļu paredzēšanu šobrīd vakantam pašvaldības izpilddirektora 

vietnieka amatam ir pašvaldības domes politisks lēmums, tas ir, pašvaldības domes izvēle šajā 

gadījumā nav saistīta ar Darba likuma vai citu  nodarbinātību regulējošo normatīvo aktu 

piemērošanu. Šī iemesla dēļ lēmuma pieņemšanā par finanšu līdzekļu paredzēšanu pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka amatam domei ir rīcības brīvība, kura izriet no likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome var 

apstiprināt pašvaldības budžetu. Protams, gadījumā, ja pašvaldības dome nolemj neparedzēt 

finanšu līdzekļus pašvaldības izpilddirektora vietnieka darba samaksai, turpmāk vēlams lemt 

izskatīt arī jautājumu par pašvaldības nolikuma grozīšanu un amatu kataloga grozīšanu, lai no 

tiem izslēgtu pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. 
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Par finanšu līdzekļu paredzēšanu piemaksai pašvaldības izpilddirektoram 

3. Iesniedzēja lūdz paredzēt finanšu līdzekļus 30 procentu piemaksai pašvaldības 

izpilddirektoram par Centrālās administrācijas vadītāja pienākumu pildīšanu. Pašvaldības 

izpilddirektors ir pašvaldības darbinieks, ar kuru ir noslēgts darba līgums. Šī iemesla dēļ 

jautājumā par finanšu līdzekļu paredzēšanu piemaksai ir jāņem vērā arī Darba likums un citi 

nodarbinātību regulējošie normatīvie akti. 

 

4. Darba likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam, kas pie viena un tā paša 

darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu 

piemaksu par šāda darba veikšanu. Līdzīgi arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk arī – Atlīdzības likums) 14.panta pirmās daļas 1.teikums 

nosaka, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tai 

noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem 

aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (dienesta, darba) 

pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. 

 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai darbiniekam noteiktu piemaksu par papildu darbu, ir 

nepieciešams konstatēt, ka darbinieks veic papildu darbu. 

 

5.1. Likuma “Par pašvaldībām” 69.pants nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors veic 

ne tikai minētā panta 1.-7.punktos minētos pienākumus, bet saskaņā ar minētā panta 8.punktu 

veic arī citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 

Iepriekš minētais nozīmē, ka likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 1.-7.punktos  minētie 

pašvaldības izpilddirektora pienākumi nav izsmeļoši, tas ir, pašvaldības izpilddirektoram ir 

pienākums veikt arī tādus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes 

lēmumos. Šādi pienākumi uzskatāmi par pašvaldības izpilddirektora pamatdarbu jeb 

pienākumiem, nevis par papildu darbu. 

 

5.2. Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo 

noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 25.punkts nosaka, ka pašvaldības 

izpilddirektors īsteno Centrālās administrācijas (vadītāja) kompetenci, t.sk. pieņem darbā un 

atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus. 

Iepriekš minētais nozīmē, ka izpilddirektoram ir pienākums īstenot arī Centrālās 

administrācijas vadītāja kompetenci. Šādi pienākumi uzskatāmi par pašvaldības izpilddirektora 

pamatdarbu jeb amata pienākumiem, nevis par papilddarbu. 

 

5.3. Starp Dundagas novada pašvaldību un Iesniedzēju 2018.gada 26.aprīlī noslēgtā 

darba līguma 1.2.apakšpunkts nosaka, ka darbinieks amatu apvienošanas kārtībā bez papildus 

samaksas pilda arī Dundaga novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” vadītāja 

pienākumus. 

Iepriekš minētais nozīmē, ka Dundagas novada pašvaldība gan ārējā normatīvā aktā, 

gan darba līgumā noteica un par to vienojās ar Iesniedzēju, noslēdzot darba līgumu, ka 

pašvaldības izpilddirektora amata pienākumos ietilpst arī Centrālās administrācijas vadītāja 

pienākumi. Šādi pienākumi uzskatāmi par pašvaldības izpilddirektora pamatdarbu jeb 

pienākumiem, nevis par papilddarbu. 

 

6. Atzīmējams, ka līdzīgi jautājumu par izpilddirektora pienākumu tvērumu risina 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pants, kura pirmā 

daļa nosaka, ka kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors, bet piektā 

daļa nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem amatam 

noteiktās mēnešalgas ietvaros. 
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7. Atzīmējams arī, ka pašvaldības izpilddirektors nevar īstenot savus likuma “Par 

pašvaldībām” 69.pantā noteiktos pienākumus, ja viņam nav padots atbalsta personāls. Šādu 

atbalsta personālu pašvaldības izpilddirektors iegūst īstenojot Centrālās administrācijas vadītāja 

kompetenci – viņa padotībā nonāk Centrālās administrācijas darbinieki. Arī juridiskajā 

literatūrā norādīts: “Centrālās administrācijas vadītāja kompetences noteikšana pašvaldības 

izpilddirektoram atzīstama par loģisku jeb pamatotu pašvaldības administrācijas organizācijas 

modeli ne tikai pašvaldībās, kur tiek uzskatīts, ka nav nepieciešams atsevišķs iestādes vadītājs 

centrālajai administrācijai un vēl izpilddirektors kā atsevišķa pašvaldības domes iecelta 

amatpersona kā pašvaldības administrācijas plašākā izpratnē vadītājs, jo šo amatpersonu 

kompetence attiecībā uz pašvaldības centrālo administrāciju sakrīt.”1 

 

8. Atzīmējams arī, ka Iesniedzēja, piedaloties amata vietas konkursā un noslēdzot darba 

līgumu, apņēmās noteiktās mēnešalgas ietvaros pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus, 

kuri ietver arī Centrālās administrācijas vadīšanu. 

 

9. Atzīmējams arī, ka kopš Centrālās administrācijas izveidošanas visu pašvaldības 

izpilddirektoru pienākumos ietilpa arī Centrālās administrācijas vadīšana bez papildu 

atlīdzības. 

 

10. Atzīmējams arī, ka līdzīgu praksi – pašvaldības izpilddirektoram amata pienākumos 

nosakot arī centrālās administrācijas vadīšanas pienākumu – īsteno daudzas pašvaldības. 

Piemēram:  

 

a) Talsu novada pašvaldības domes 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 

“Talsu novada pašvaldības nolikums”2 20.1.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors 

īsteno pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci;  

b) Tukuma novada pašvaldības domes 2020.gada 6.marta saistošo noteikumu Nr.5 

“TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”3 42.1.apakšpunkts nosaka, ka 

pašvaldības izpilddirektors vada pašvaldības administrāciju”, bet Tukuma novada pašvaldības 

domes 2020.gada 27.maija nolikuma Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma 

novada Dome” nolikums”4 6.punkts nosaka, ka pašvaldības administrācijas vadītāja 

kompetenci īsteno pašvaldības izpilddirektors (turpmāk kopā saukti – Pašvaldības 

izpilddirektors)”; 

c) Rojas novada pašvaldības domes 2014.gada 20.maija saistošo noteikumu 

Nr.6/2014 “Rojas novada pašvaldības nolikums”5 18.1.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības 

izpilddirektors organizē un ir atbildīgs par centrālās administrācijas darbu, tai skaitā tieši vada 

administrāciju un tās Administratīvās nodaļas, Labiekārtošanas nodaļas un Transporta nodaļas 

darbu. 

 

Iepazīstoties ar publiski pieejamām minēto pašvaldību izpilddirektoru amatpersonu 

deklarācijām secināms, ka tie visi kā saņemto darba samaksu norādījuši darba algu, nav 

konstatējams gadījums, kurā kāds būtu norādījis piemaksu par centrālās administrācijas 

vadīšanu. 

 
1 Jaunzeme K. Vietējo pašvaldību institucionālā sistēma. Jurista Vārds, 08.09.2009., Nr. 36 (579), nodaļas 

“Pašvaldības izpilddirektors” pēdējā rindkopa 
2 https://likumi.lv/ta/id/288925-talsu-novada-pasvaldibas-nolikums 
3 https://tukums.lv/images/stories/pa%C5%A1vald_nolik_25.11.2020_groz.-2.pdf 
4 

https://www.tukums.lv/images/stories/2020.gads/Domes_lemumi/DOMES_administr%C4%81cijas_nolikums_2

7_05_2020.pdf 
5 http://roja.lv/lv/saistosie-noteikumi 
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11. Ņemot vērā iepriekšminēto, secināms, ka Dundagas novada pašvaldība nav vienpusēji 

un patvaļīgi noteikusi pašvaldības izpilddirektoram jebkādus pienākumus, lai izvairītos no 

piemaksas maksāšanas par papildu darbu vai pārkāptu Iesniedzējas tiesības, vai izvairītos no 

normatīvos aktos paredzētas godīgas un taisnīgas darba samaksas noteikšanas. Visi Dundagas 

novada pašvaldības izpilddirektora pienākumi izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai 

atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem, balstīti uz loģiskiem apsvērumiem, balstīti uz 

apsvērumiem par darba organizāciju, atbilst arī citu pašvaldību īstenotai praksei.  

Protams, Dundagas novada pašvaldības domei ir rīcības brīvība rīkoties un jautājumu 

risināt citādāk, tomēr šā brīža risinājums nav uzskatāms par prettiesisku. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece, 

Z.Tālberga), pret-1 (V.Skuja), atturas – 1 (J.Mauriņš) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.10: 

1. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu izpilddirektora vietnieka amatam lemt saistošo 

noteikumu projekta “Par pašvaldības budžetu 2021.gadam” pieņemšanas gaitā. 

 

2. Neparedzēt saistošo noteikumu projektā “Par pašvaldības budžetu 2021.gadam” finanšu 

līdzekļus piemaksai Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram par Centrālās 

administrācijas vadītāja pienākumu pildīšanu. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: pašvaldības domes priekšsēdētājam, pašvaldības izpilddirektoram 

 
 

 

12. 

Par budžetu 2021.gadam 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats: 

1) Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

2) Likums “Par valsts budžetu 2021. gadam”. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada pašvaldības 

budžetu 2021. gadam”. 
 

Izvērtējums: 

Dundagas novada 28.01.2021. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 “Par Dundagas 

novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu 

EUR  4 647 799, izdevumu EUR  4 941 607 un finansēšanas plānu EUR 293 808 apmērā. 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta 

līdzekļu atlikumu EUR 441 841,21, ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 11,70 un  datus 

par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas 

klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, 

ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites 

klasifikācijai.   

2021. gada pamatbudžeta plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2021.   EUR 

551,00 un ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums EUR 11,70. 
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Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.11: 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2021. gadam”. 
 

 

Lēmums nosūtāms: VARAM 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

13. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts, A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4. punkts. 

2. Dundagas novada domes 24.09.2020. lēmums Nr.214 “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu 

jautājumu risināšanā”. 

3. Dundagas novada pašvaldības 28.09.2020. līgums par dzīvojamo telpu īres tiesībām Nr.DD-

8-2.2/20/9. 

4. 10.06.1999. Dundagas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Forma Nr.11. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

 Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums 

“Nevejas skola” kadastra Nr.8850 008 0068, kura sastāvā ir 2,5742 ha liela zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8850 008 0068, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0068 

001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0068 002 un 8850 008 0068 (turpmāk 

– īpašums “Nevejas skola”). 

 Īpašums “Nevejas skola” tika nodots privatizācijai, un ar 10.06.1999. Dundagas pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Formu Nr.11 noteiktas kopīpašuma domājamās daļas. 

 Īpašuma “Nevejas skola” dzīvoklis Nr.5 (567/9120 kopīpašuma domājamās daļas), dzīvoklis 

Nr.6 (944/9120 kopīpašuma domājamās daļas) un dzīvoklis Nr.14 (704/9120 kopīpašuma 

domājamās daļas) tika privatizētas un ir privātpersonu īpašumā/ tiesiskajā valdījumā, bet 690,5 

kv.m. (6905/9120 kopīpašuma domājamās daļas) ir pašvaldības īpašums.   

 Ar Dundagas novada domes 24.09.2020. lēmumu Nr.214 “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu 

jautājumu risināšanā”, ir nolemts slēgt īres tiesību līgumu par pagaidu dzīvojamo telpu -- 

nekustamā īpašuma “Nevejas skola”, telpu grupa – dzīvoklis Nr.11, kadastra apzīmējums 8850 

008 0068 001 011, adresē “Nevejas skola”-11, Neveja, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

(turpmāk – Nevejas skola – 11)  ar (Vārds, uzvārds)  (turpmāk – persona) uz vienu gadu.  

 Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu 28.09.2020. ar personu tika noslēgts līgums par 

dzīvojamo telpu īres tiesībām Nr.DD-8-2.2/20/9, Nevejas skolā – 11 ar termiņu līdz 27.08.2021. 

 Īpašumā “Nevejas skola” bija izcēlies ugunsgrēks, kura rezultātā dzīvojamās ēkas stāvoklis 

ir pasliktinājies, un pašvaldība izskatījusi jautājumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājuma risināšanā personai, citā dzīvojamā telpā.   

 Pašvaldības īpašumā ir nekustamā īpašuma “Puķu 4”, kadastra Nr.8850 520 0027, telpu 

grupa Nr.2, kadastra apzīmējums 8850 025 0012 001 002, kas atrodas adresē Puķu iela 4 dz.2, 
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Dundagā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis Puķu ielā 4-2). Dzīvoklis Puķu iela 4-2 ir 

atbrīvojies, un pēc ieguldījumus veikšanas, tas būtu piemērots dzīvošanai.  

  

  Saskaņā ar pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.punktā noteikto, lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 

  

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.12: 

1. Izbeigt 28.09.2020. īres tiesību līgumu par dzīvojamo telpu īres tiesībām Nr.DD-8-

2.2/20/9, kas slēgts ar (Vārds, uzvārds) par dzīvojamo telpu -- nekustamā īpašuma 

“Nevejas skola”, telpu grupa – dzīvoklis Nr.11, kadastra apzīmējums 8850 008 0068 

001 011, adresē “Nevejas skola”-11, Neveja, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

2. Turpināt sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), slēdzot īres 

tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Puķu 4”, kadastra Nr.8850 520 0027, telpu grupu 

Nr.2, kadastra apzīmējums 8850 025 0012 001 002, kas atrodas adresē Puķu iela 4 dz.2, 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, uz 1 gadu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Saimniecības pārzinim 

 

 

14. 

Par izglītojamo ēdināšanu, izglītības procesu īstenojot attālināti 

Ziņo A.Kojro; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1., 27.4 1.1.1, 27.4 1.2. apakšpunkti 

 

Mērķis 

Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšana, izglītības procesu īstenojot attālināti 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības dome 2020.gada 2.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.80 “Par atbalstu 

ārkārtējā situācijā”, kurā cita starpā noteica kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo ēdināšana 

laikā, kad izglītības process tiek īstenots attālināti. Lēmums lielā mērā tika pamatots ar 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.3.3 apakšpunktu, kas noteica kārtību valsts budžeta dotācijas izlietošanai 

izglītojamo brīvpusdienām. Kopš 2020.gada 10.jūnija minētais Ministru kabineta rīkojums 

ir zaudējis spēku, tāpēc arī minētais pašvaldības domes lēmums, ciktāl tas noteica kārtību 

budžeta dotācijas izlietošanai izglītojamo brīvpusdienām, atzīstams par spēku zaudējušu. 

 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2020.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.232 “Par 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā. Šobrīd 

konstatējams, ka tajā veicami tehniski grozījumi, lai nodrošinātu pašvaldības rīcības 
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atbilstību  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1., 27.4 1.1.1, 27.4 

1.2. apakšpunktiem. Lai nodrošinātu minēto atbilstību, par atbilstošāku rīcību izvēlēta jauna 

lēmuma pieņemšana. 

 

3. Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Minētā rīkojuma 1.punkts nosaka, ka no 2020.gada 

9.novembra līdz 2021.gada 7.februārim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. 

Minētā rīkojuma 5.13.2.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka tiek pārtraukta mācību procesa 

norise klātienē visās izglītības iestādēs un mācības nodrošināmas attālināti. 

Jautājumu par izglītojamo ēdināšanu, izglītības procesu īstenojot attālināti, regulē 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 1.1., 27.4 1.1.1, 27.4 1.2. apakšpunkti. 

Minētās tiesību normas nosaka: 

 

“27.4 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process 

notiek attālināti: 

 

27.4 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām: 

 

27.4 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 

4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei; 

 

27.4 1.1.1 ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 

9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei; 

 

27.4 1.2. ja šo noteikumu 27.4 1.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītojamā 

deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo 

noteikumu 27.41.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir 

saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo 

noteikumu 27.41.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā 

dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;” 

 

4. Iepriekš minētais nozīmē, ka: 

 

a.  saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., 4.klases 

izglītojamiem drīkst izlietot šo izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdina vai pārtikas paku piegādei. 

Lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem pašvaldības dome; 

b. pāri palikušo dotāciju drīkst izlietot 5., 6., 7., 8. un 9.klases izglītojamo 

ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem 

pašvaldības dome; 

c. ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Dundagas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, tad šādam izglītojamam ēdināšana tiek nodrošināta tāpat kā citiem 

(gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegāde) vai vienojas ar attiecīgo pašvaldību par ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanu šādam izglītojamam un valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu. 

https://likumi.lv/ta/id/315304#p27.4
https://likumi.lv/ta/id/315304#p1.1
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5. Vērā ņemams, ja pašvaldības dome izglītojamo ēdināšu plāno īstenot ar pārtikas paku 

piegādi, tad pēc iespējams nepieciešams ņemt vērā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta 

noteikumus Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

 

Tiek informēti, ka iepriekšējā domes sēdes lēmumā pieņemtais nosacījums par Dundagas ciema 

un Kolkas ciema teritorijā dzīvojošiem skolēniem pēc pusdienām jāierodas klātienē un jāsaņem 

to sagatavošanas vietā, paliek spēkā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.13: 
 

1. Ja Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādē izglītības ieguves process notiek 

attālināti, brīvpusdienas šīs izglītības iestādes 1., 2., 3., 4.klases izglītojamiem nodrošināt 

piegādājot gatavu ēdienu. 

 

2.Ja Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādē izglītības ieguves process notiek attālināti, 

brīvpusdienas šīs izglītības iestādes 5., 6.klases izglītojamiem nodrošināt piegādājot gatavu 

ēdienu. 

 

3. Ja Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādē izglītības process notiek attālināti, 

brīvpusdienas, piegādājot gatavu ēdienu, nodrošināt izglītojamiem, kuriem saskaņā ar 

Dundagas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem ir tiesības uz pabalstu 

ēdināšanas izdevumu segšanai. 

 

4. Ja 1., 2. un 3.punktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Dundagas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad, vienojoties ar pašvaldību, kurā deklarēta 

izglītojamā dzīvesvieta, brīvpusdienas šādam izglītojamam nodrošina piegādājot gatavu ēdienu 

vai pārtikas pakas (kuru vērtību veido 2,30 euro/mācību dienā). 

 

5. Uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt 1.-4.punkta izpildi. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

15. 

Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 

Ziņo A.Šturms, A.Felts 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 

daļa, piektā daļa 

 

Mērķis 

Par pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu un valsts amatpersonas amatu savienošanu 
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Izvērtējums 

 I 

 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, ir nepieciešams iecelt pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu izpildītāju, kas aizvietotu pašvaldības izpilddirektoru tā prombūtnes 

laikā. 

 

2. Pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus pašvaldības izpilddirektora prombūtnes 

gadījumā aicināts Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” (turpmāk 

arī – Saimnieciskais dienests) vadītājs Andris Kojro, kas minētos pienākumus piekritis pildīt. 
 

II 

 

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā 

daļa nosaka: 
 

“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta 

otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā 

noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas 

amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem 

nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā 

minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai.” 

 

 Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka Andris Kojro ieņem trīs algotus 

vai citādi atlīdzinātus amatus, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu, Dundagas novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Nodarbinātības valsts aģentūras 

konsultatīvās padomes locekļa amatu. 

  

 4. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2015.gada 18.jūnija vēstuli 

(uzziņu) Nr.1/4134 “Par skaidrojuma sniegšanu”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

ieskatā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta trešā daļa 

neierobežo valsts amatpersonas amatu skaitu tajā pašā institūcijā (Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojs secinājis, ka Centrālās administrācijas darbinieka, divu komisiju un darba 

grupas amatu savienošana ir atļauta). No iepriekš minētā secināms, ka Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas biroja ieskatā 6.panta otrajā daļā noteiktie amatu skaita ierobežojumi attiecas 

tikai uz gadījumiem, kad citi amati tiek ieņemti citās publiskas personas institūcijās (piemēram, 

amati tiešās pārvaldes iestādēs). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka Andris Kojro pilda Saimnieciskā dienesta 

vadītāja amatu (un apvienošanas kārtībā Iepirkumu komisijas locekļa amatu) un Nodarbinātības 

valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu. Tādējādi Andris Kojro šobrīd savieno 

Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes 

locekļa amatu – tātad var savienot amatu ar vēl vienu amatu. 

 

 5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 

pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu 

amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 

atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā 

iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu. 
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 Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Andra Kojro lūgums atļaut Saimnieciskā 

dienesta vadītāja amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatu, 

kad būtu nepieciešams aizvietot pašvaldības izpilddirektoru tā prombūtnes gadījumā. 
 

 5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 

daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem 

lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz 

personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot 

vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas 

attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un 

atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.  
 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu izpilddirektoru 

(tajā skaitā, pienākumu izpildītāju) amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par atļauju savienot 

amatus izlemj dome. 
 

 6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja tas nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 

 Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  8.1 panta piektā 

daļa nosaka: 
 

“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta 

pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums: 

 
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai; 

11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta 

ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā; 

2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 

savienošanai.” 
 

 Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

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

nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.14: 

 Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā (atvaļinājums, 

pārejošas darbnespējas laiks), ja amatā nav iecelts pašvaldības izpilddirektora vietnieks, par 

izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelt Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā 

dienesta vadītāju Andri Kojro, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada 

pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja mēnešalgas. Aizvietotājs veic arī Centrālās 

administrācijas vadītāja pienākumus. 
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1. Laikā, kad Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro 

pilda pašvaldības izpilddirektora pienākumus, pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības 

Saimniecisko dienestu īsteno Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 

2. Atļaut Andrim Kojro, lēmuma 1.punktā noteiktajā gadījumā, savienot Dundagas novada 

pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora amatu. 

 

3. Lēmums ir spēkā līdz 2021.gada 5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanu rezultātā 

jaunievēlētās domes pirmajai sēdei. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai; Andrim Kojro 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.00 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 28.01.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 28.01.2021. 
 

 


