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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 2021. gada 24.maija saistošo noteikumu  

Nr.6 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 43. punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 04.jūnijā                                                                                           Nr.19. 

Sēde sasaukta plkst. 08.30 

Sēde atklāta plkst. 08.30 

 

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

Šults, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece Inta Komisare, pagaidu administrācijas 

locekle Sintija Dumbrovska 

 

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

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

Dundagas novada pašvaldības 24.05.2021. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Dundagas 

novada pašvaldības nolikums”42.punktu.  

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, projektu vadītāja Diāna 

Kristiņa, finansiste Inga Ralle,  

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par prioritāra investīciju projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanai. 

 
Sēdes vadītājs A.Šults informē, ka šodien 4.jūnijā plkst. 08.30 ir sasaukta ārkārtas domes sēde 

Nr.19 jautājumā Par prioritāra investīciju projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” 

iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai, jo lēmuma projekts bija precizējams pēc 

sarunām ar Talsu novada pašvaldību. 

 

Administrācijas locekļiem iebildumu nav (I.Komisare, S.Dumbrovska). 
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1. 

Par prioritāra investīciju projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts 

budžeta aizņēmuma saņemšanai 

Ziņo D.Kristiņa; A.Šults, I.Komisare 

Pamats: 

1. Likums “Par valsts budžetu 2021.gadam”. 

2. Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam. 

3. Dundagas novada domes 2020.gada 17.decembra lēmums Nr.286 (protokols Nr.17, 

19.§) “Par Dundagas novada Attīstības  programmas 2014.-2020.gadam darbības 

termiņa pagarināšanu”.  

4. Dundagas novada domes 2021. gada 18. februāra sēdes lēmums Nr.20 (protokols Nr.5 

3. §) “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju”. 

5. Dundagas novada domes 2021.gada 18.marta lēmums Nr.59 “Par investīciju projekta 

pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts aizdevuma saņemšanai 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. 

6. Dundagas novada domes 2021.gada 27.maija lēmums Nr.125 “Par prioritāra investīciju 

projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai”. 

 

Mērķis 

Iesniegt investīciju projektu “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam. 

 

Izvērtējums 

1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu 

pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram 

investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar 

maksimālo aizņēmumu summu 400 000,00 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi 

teritoriālajai reformai. 

2. Ar Dundagas novada domes 2021.gada 18.marta lēmumu Nr.59 “Par investīciju 

projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts aizdevuma 

saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” tika nolemts iesniegt 

investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts 

aizdevuma saņemšanai un nodrošināt projekta nepieciešamo līdzfinansējumu, bet, ņemot vērā 

līdzfinansējuma neesamību pašvaldības budžetā, projekts nevar tikt īstenots.  

3. Ar Dundagas novada domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.125 “Par prioritāra 

investīciju projekta “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai” tika nolemts saskaņot ar Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas apvienoto finanšu 

komiteju prioritāro investīciju projekta īstenošanas ieceri, aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 

projekta realizācijai un iesniegt investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā, lai saņemtu atzinumu par atbilstību administratīvi teritoriālajai 

reformai. Aizņēmuma prognozētais apmērs tika noteikts līdz 220 220,00 euro, tomēr, ņemot 

vērā cenu kāpumu, kas novērojams būvniecības nozarē, nepieciešams paredzēt aizņēmuma 

apmēru līdz 400 000,00 euro, ņemot vērā, ka precīzas un aktuālas izmaksas tiks noskaidrotas 

tikai pēc iepirkuma veikšanas. 

4. Atbilstoši Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. noteiktajiem mērķim 

RV-S-3 “Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana” vidēja termiņa mērķis noteikts S-5 

“Rekonstruēt pašvaldības ceļus, prioritāri uzlabojot uzņēmējdarbībai svarīgos un uz 

publiskajiem objektiem ejošos ceļu posmus (tai skaitā arī tiltus)” un atbilstoši investīciju plāna 
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7.sadaļai “Satiksme”, ir plānota tilta Pils ielā, Dundagā pārbūve. Pārbūves darbi neietilpst un 

plānotais aizņēmums nav paredzēts pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai 

citos investīciju projektos. 

 

DEBATES: 

Inta Komisare: Ierosina precizēt lemjošās daļas 5.punktu, iekļaujot nosacījumu par aizņēmuma 

summas lielumu, kas nepārsniedz 400 000 eiro, atbilstoši iepirkuma rezultātam. 

 

Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar precizējumiem 5.punktā. 

 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atcelt 27.05.2021. Domes lēmumu Nr.125 “Par prioritāra investīciju projekta “Pils ielas 

tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”. 

2. Noteikt, ka pašvaldības prioritārais attīstības projekts, kas atbilst pašvaldības attīstības 

programmas investīciju plānam,  ir “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve”.  

3. Saskaņot ar Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas apvienoto finanšu komisiju prioritāro 

investīciju projekta īstenošanas ieceri un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 

realizācijai. 

4. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā lēmuma 2.punktā minēto 

projektu, atzinumu saņemšanai par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai 

reformai.  

5.  Pēc pozitīvu lēmuma 4. un 5. punktos minēto atzinumu saņemšanas, iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei prioritāro investīciju 

projekta pieteikumu “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegumu projekta 

īstenošanai,  nepārsniedzot 400 000,00 euro, atbilstoši iepirkuma rezultātam. 

6. Aizņēmuma piešķiršanas gadījumā slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi 

aizņēmuma saņemšanai, ievērojot šādus nosacījumus: 

6.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs līdz 400 000,00 euro (četri simti tūkstoši eiro, 00 

centi); 

6.2. Aizņēmumu mērķis – Pils ielas tilta Dundagā pārbūve; 

6.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

6.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2021.gads; 

6.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi, mainīgā procentu daļa 12 (divpadsmit) 

mēnešu EURIBOR; 

6.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2022.gada jūlijs; 

6.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu 

budžetu. 

7. Uzdot un pilnvarot Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai iesniegt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pašvaldības prioritārā projekta 

īstenošanai un aizdevuma saņemšanai projekta pieteikumu “Pils ielas tilta Dundagā 

pārbūve”. 

8. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu saņemšanas 

projekta īstenošanai un aizdevuma saņemšanai, uzdot un pilnvarot Dundagas novada 

pašvaldības finansistei sagatavot un iesniegt dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību 

aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma atbalsta 

saņemšanai. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram. 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, finansistei 

 

Sēde slēgta plkst. 08.40 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 04.06.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 04.06.2021. 

 
 


