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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 24.maijā                                                                                           Nr.16. 

Sēde sasaukta plkst. 18.00 

Sēde atklāta plkst. 18.00 

 

Sēdē piedalās: 3 pagaidu administrācijas locekļi: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis 

Šults, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece Inta Komisare, pagaidu administrācijas 

locekle Sintija Dumbrovska 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Aigars Šturms 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz pagaidu administrācijas vadītāja A.Šulta 

iniciatīvas pamata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu. 

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: sekretāre lietvede Dace Kurpniece 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par saistošo noteikumu projekta “Dundagas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

 

1. 

Par saistošo noteikumu projekta 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

Ziņo A.Šturms 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts, 24.pants; Dundagas 

novada domes atlaišanas likuma 3.pants 

 

Mērķis 

Noteikt pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 

iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 

organizācijas jautājumus, tajā skaitā, regulēt kārtību, kādā domes un tās institūtu kompetenci 

īsteno pagaidu administrācija 
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Izvērtējums 

1. Saeima 2021.gada 13.maijā pieņēma Dundagas novada domes atlaišanas likumu. 

Minētā likumā noteikts, ka tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Minētais 

likums tika izsludināts 2021.gada 14.maijā. Tādējādi minētais likums stājies spēkā 2021.gada 

15.maijā. 

 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 92.panta ceturtā daļa nosaka, ka pagaidu administrācija 

pilda likumos paredzētās domes funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 

jaunievēlētā dome. 

 

3. Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” ir regulēta pašvaldības pārvaldes 

organizācija apstākļos, kad pašvaldībai ir dome, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja 

vietnieks un deputāti. Lai arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 92.panta ceturto daļu 

pagaidu administrācija pilda domes funkcijas, tomēr pagaidu administrācijas iecelšana prasa 

noregulēt atsevišķus pārvaldes organizācijas aspektus. Atzīts, ka piemērotākais noregulēšanas 

veids ir jauna pašvaldības nolikuma pieņemšana. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare,  

S.Dumbrovska), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 120: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības nolikums” projektu 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

  

Sēde slēgta plkst. 18.03 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 25.05.2021. 

 

 

 

Protokolēja        D.Kurpniece 

Protokols parakstīts 25.05.2021. 

 
 


