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

Nr.12. 
2012.gada 20.novembrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.03 
 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Benita Ose, Irina Jānberga, 
Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una Sila,  Asja Felta 
Nepiedalās: Aldons Zumbergs, Ēriks Bērzkans – slimības dēļ, Regīna Rūmniece, Tija 
Liepa– darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Guntis Kārklevalks, Zinta Eizenberga 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

1. Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai 

2. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu 
 

 

 

 

 

1.§ 
Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta 
Pamats 

1. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.3; 

2. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.2; 

3. 21.11.2008. g. Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanu; 

4. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga, L.Pavlovska, 
A.Felta, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose), pret- nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 

 



2.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšanu 
G.Abaja, B.Ose, A.Felta, A.Zadiņš 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 

6.punktu,  

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, 

3. Komerclikuma 151.,153.,154., 196.-199. un 201. pantu 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga, L.Pavlovska, 
A.Felta, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits), pret- nav, atturas – 1 (B.Ose- nav skaidra lēmuma 
būtība) 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla 
palielināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

 

 

Sēde slēgta 13.40. 
 
 
 
Protokols parakstīts 20.11.2012.  
 
 
 
 
 
Sēdes vadītāja       G.Abaja 
 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 
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20.11.2012. 
 

1.§ 
Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai 

Pamats 

1. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.3; 

2. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.2; 

3. 21.11.2008. g. Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā” īstenošanu; 

4. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 

Mērķis 

ES KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” II kārtas  
pabeigšana. 
 

Izvērtējums 

Civiltiesiskā līguma grozījumi Nr. 2 paredz papildus būvdarbus ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Dundagā par Ls 945 555,00 bez PVN un 
projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbus vēl par Ls 48 700 bez PVN. 
Noslēdzoties iepirkuma procedūrām, kopējie būvdarbi tiek veikti par summu Ls 
940 888,09 bez PVN un projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbi par 
Ls 33 226,00 bez PVN. Saskaņā ar grozījumiem PVN likumā, būvniecības pakalpojuma 
sniedzējs izraksta būvniecības pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda 
sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa. Kopējā PVN summa sastāda Ls 
10 156,00, kuru daļēji varēs atgūt tikai 2013. gadā. Atlikums no realizētās projekta I 
kārtas ir Ls 312 138,34.  
Tā kā faktiski būvdarbi tika uzsākti tikai augusta mēnesī, bija nepieciešama projekta 
līguma pagarināšana līdz 01.06.2013.  
Saskaņā ar naudas plūsmu SIA „Ziemeļkurzeme” tikai 2013. gada jūnijā varētu atgūt no 
ES un valsts budžeta līdzekļiem kopā vēl 10% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
Pašvaldībai, līdzfinansējuma nodrošināšanai, nepieciešams ņemt Valsts kasē Ls 151 000 
liels aizņēmums un ieguldīt SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitālā. 
 

 
 



Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Ls 151 000 apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts 
kases noteikto gada procentu likmi Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā” II kārtas līdzfinansēšanai. Aizņēmuma izņemšanas 
termiņš 2012. gada decembris. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Dundagas novada 
pašvaldības budžeta. 
 
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, grāmatvedība 
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētāja, finanšu speciāliste 

 

 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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2.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšanu 
Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 

6.punktu,  

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, 

3. Komerclikuma 151.,153.,154., 196.-199. un 201. pantu 

 
Mērķis 

Nodrošināt Eiropas Savienības fonda projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta” īstenošanu 
 
Izvērtējums 

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” īsteno Eiropas Savienības fonda 
projektu „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana, II kārta” un šī projekta realizēšanai atbilstoši 13.01.2009. 
MK noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes 
attīstība”” noteiktā kārtībā projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 5 152 912, no 
kā Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums LVL 4 339 267 jeb 84,21% apmērā, 
valsts budžeta līdzekļi LVL 298 627 jeb 5,79% apmērā un nacionālais privātais 
līdzfinansējums  LVL 515 018 jeb 10% apmērā. 

Ņemot vērā, ka minētā projekta ietvaros veicamais ieguldījums galvenokārt 
nepieciešams, lai realizētu jaunās stacionāra ēkas būvniecību Talsos, nacionālo privāto 
ieguldījumu LVL 515 018 apmērā paredzēts segt ar Talsu novada ieguldījumu LVL 471 
059 un Rojas novada ieguldījumu LVL 5 000 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 
daļu apmaksai saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem ar mērķi 
nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta 
īstenošanai un ar LVL 38 959 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” finansējumu.  

Atbilstoši Talsu novada dome 29.12.2011. pieņēmusi lēmumu Nr.980 (protokols 
Nr.29) „Par līdzfinansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””, kur 
līdzfinansējums paredzēts LVL 471 059 apmērā jaunās stacionāra ēkas būvniecībai 
Talsos un Rojas novada dome ir 15.11.2011. pieņēmusi lēmumu Nr.16 par 
līdzfinansējuma piešķiršanu LVL 5 000 apmērā stacionāra ēkas būvniecībai Talsos, 
Stendes ielā 1. Tā kā projekta ietvaros veicamais ieguldījums nepieciešams, lai realizētu 



jaunās stacionāra ēkas būvniecību Talsos šī projekta realizēšanai Dundagas novada 
pašvaldība neplāno ieguldīt Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļus tā 
realizēšanai.  

Papildus Talsu novada pašvaldība SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir 
iesniegusi nekustamā īpašuma (Stendes ielā 1, Talsos ar kopējo platību 17 717 m2, 
kadastra nr. 8801 008 0104, kur atrodas SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu 
filiāles slimnīcas jaunā ēka) novērtējumu ar mērķi veikt zemes gabala ieguldīšanu SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitālā; zemes gabala vērtība uz 
17.10.2012. noteikta LVL 61 000 apmērā. Saskaņā ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca” pasūtīto 100% pašu kapitāla un 1 kapitāla daļas novērtējumu, ko veikusi AS 
„BDO”, SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 100% pašu kapitāla tirgus vērtība ir 
aprēķināta   LVL 4 771 000 apmērā un, ņemot vērā, ka kapitāla daļu skaits ir 462 546,  1 
kapitāla daļas tirgus vērtība noteikta LVL 10,31. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca” pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir LVL 1 un  attiecīgi pamatkapitāla daļas 
uzcenojums ir LVL 9,31. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piekrist SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 52 091  jaunu kapitāla daļu 
izdošanai par LVL 537 058,21  no kā LVL 52 091 ir pamatkapitāla daļas 
nominālvērtības apmaksa un LVL 484 967,21 ir kapitāla daļu uzcenojums. Līdz ar to 
kopējais kapitāla daļu skaits pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 514 637. 

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām iegūt jaunās SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca” kapitāldaļas, līdz ar to piekrītot samazināt līdzdalību SIA „Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” pamatkapitālā no  0,17% uz 0,15%. 

3. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā un tā 
informēšanu par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla izmaiņām, 
grozījumiem Statūtos. 

4. Uzdot Dundagas novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotai personai 
piedalīties SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulcē un balsot 
„par” par šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu 
apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus dokumentus. 

 

 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 


