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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOME    

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.22. 

2013.gada 8. novembrī 
 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 
Sēde atklāta: plkst. 9.04 
Sēdē piedalās 7 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Ansis Roderts, Aldons 
Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits 
Nepiedalās: Andra Grīvāne, Linda Pavlovska- darba dēļ 
Administrācijas darbinieki- Baiba Dūda, Diāna Siliņa 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Ārkārtas domes sēde sasaukta pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz  
likuma „Par pašvaldībām” 28.panta noteiktajā kārtībā,  nosakot šādu darba kārtību: 

1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikumā 
2. Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem 
 
 

1.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikumā 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits 

 
Pamats: 
Apbalvojumu komisijas 2013.gada 4.novembra lēmums (prot.Nr.1) 
 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 257. „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu 
nolikumā. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

2.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Roderts 

Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikums 
Apbalvojumu komisijas 2013.gada 4.novembra lēmumi (prot.Nr.1) 
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Izvērtējums 
Uz aicinājumu iedzīvotājiem iesniegt priekšlikumus iedzīvotāju Dundagas novada 
pašvaldības atzinībai, ir saņemtas 48 anketas, ar pieteikumiem godināt pašvaldības 
iedzīvotājus šādās nominācijās: 

Nominācija Pieteikto kandidātu skaits 
,,Gada varonis Dundagas novadā” 2013. 2 
,,Gada uzņēmums Dundagas novadā” 2013. 10 
,, Gada jaunietis Dundagas novadā” 2013. 13 
,, Gada ģimene Dundagas novadā” 2013. 9 
,, Gada cilvēks Dundagas novadā” 2013. 17 
,, Par mūža ieguldījumu Dundagas novadam” 2013. 10 
 
Apbalvojumu komisija izskatījusi iesniegtos pieteikumus un ierosina novada domei 
apstiprināt pašvaldības atzinībai šādus novada iedzīvotājus un uzņēmumus: 
 
Gada varonis Dundagas novadā  2013 – Jānis Blūmentāls, Modris Zingniks (izglābuši 
ģimeni no noslīkšanas, automašīnai iebraucot ūdens tilpnē)  
 
Gada uzņēmums Dundagas novadā  2013 – IK „AUTO UN BŪVE” (uzņēmums sevi 
pierādījis kā ilgtspējīgu, stabili augošu un sociāli atbildīgu uzņēmumu, ir viens no lielākajiem 
pašvaldības sadarbības partneriem)  
 
Gada jaunietis Dundagas novadā 2013 –  

• Terēze Lepere (,,teicamniece – vid.atzīme 9,65, sasniegumi starpnovadu olimpiādēs 
(ekonomikā – 1.vieta, krievu valodā – 2.vieta, fizikā – 3.vieta, bioloģijā – 3.vieta, 
matemātikā atzinība); dzied korī, ansamblī, skolā ir aktīva un atsaucīga) 

•  Marta Zumberga (Latvijas čempione 100 km maratonā, ieguvusi 2.vietu Latvijā kalnu 
maratonā, ar saviem sasniegumiem nesot mūsu novada vārdu Latvijā, sava novada 
patriote, piedalījās novada rīkotajā stafetes skrējienā  ,,Sirdspuksti jūrai”) 

 
Gada ģimene Dundagas novadā 2013 – Rodertu ģimene (visa ģimene piedalās pasākumos, 
veselīga interese par notiekošo pagastā, darbība, sociāla aktivitāte un ģimenes vērtību 
stiprināšana) 
 
Gada cilvēks Dundagas novadā 2013 – Edgars Millers, Veronika Millere (veidojuši novada 
atpazīstamību valstī un ārpus tās robežām, kā arī lībiešu kultūrmantojuma saglabāšanu, 
popularizēšanu) 
 
Par mūža ieguldījumu Dundagas novadam 2013 – Lidija Siliņa (par ilggadīgu darbu 
aptiekā, palīdzot novada iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā iegādāties zāles un sniedz 
morālu atbalstu. Par darbošanos nacionālās pretošanās kustībā, atbalstot nacionālo partizānu 
grupu, riskējot ar savu dzīvību un brīvību cīnījās par 1918.gada 18.novembrī proklamētās 
Latvijas atjaunošanu, daudzu iedzīvotāju vidū izceļas ar patriotisma kopšanu un uzturēšanu 
ikdienā, rūpējoties par piemiņas akmeni pie aptiekas un gādājot, lai viens no pirmajiem 
karoga mastiem Latvijas valsts karogam Dundagā būtu pie Aptiekas ēkas 

 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 258. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Gada varonis Dundagas novadā  2013. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 259. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Gada uzņēmums Dundagas novadā  2013. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās  A.Zumbergs 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 260. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Gada jaunietis Dundagas novadā 2013. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Atklāti balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs, 
S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – 1 (U.Sila) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 261. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Gada ģimene Dundagas novadā 2013. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 262. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Gada cilvēks Dundagas novadā  2013.” Lēmums pievienots protokolam. 
 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 263. „Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem nominācijā 
Par mūža ieguldījumu Dundagas novadam”.  Lēmums pievienots protokolam. 
 

Sēde slēgta plkst. 10.10. 
 
 
Protokols parakstīts 08.11.2013. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.22.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 257. 
08.11.2013. 

1.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikumā 
 

Pamats: 
Apbalvojumu komisijas 2013.gada 4.novembra lēmums (prot.Nr.1) 
 
Izvērtējums 
Apbalvojumu komisija izskatījusi iesniegtos pieteikumus un ierosina novada domei izdarīt 
grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikumā, papildinot to ar  
4.7. punktu „Gada panākums Dundagas novadā 2013” 
 
Secina, ka šajā gadā nav apzināti visi sasniegumi un panākumi, un tādēļ, lai nerastos negribēti 
aizvainojumi, kā arī nav iesniegti konkrēti nominācijai izvirzīto pretendentu izvērtēšanas 
kritēriji, tiek ierosināts šo jautājumu atlikt. Apbalvošanas komisijas ierosinājumu izteikt 
pateicību  2013.gadā šai nominācijai atbilstošiem cilvēkiem, ņemt vērā un valsts svētkos 
izteikt šiem cilvēkiem atzinību, nepiesaistot pie jaunizveidojamās nominācijas.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Noteikt Apbalvojumu komisijai izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Dundagas novada 
pašvaldības apbalvojumu nolikumā par jaunas nominācijas iekļaušanu tajā un kritērijus 
pretendentiem uz šo nomināciju  
Izpildes termiņš – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde janvārī. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.22.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 258./259./260./261./262./263. 
08.11.2013. 

2.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem 
 

Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikums 
Apbalvojumu komisijas 2013.gada 4.novembra lēmumi (prot.Nr.1) 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
apstiprināt pašvaldības atzinībai šādus novada iedzīvotājus un uzņēmumus: 
Gada varonis Dundagas novadā  2013 – Blūmentāls Jānis, Zingniks Modris /Lēmums 
Nr.258/ 
Gada uzņēmums Dundagas novadā  2013 – IK „AUTO UN BŪVE” /Lēmums Nr.259/ 
Gada jaunietis Dundagas novadā 2013 – Terēze Lepere, Marta Zumberga /Lēmums Nr.260/ 
Gada ģimene Dundagas novadā 2013 – Rodertu ģimene /Lēmums Nr.261/ 
Gada cilvēks Dundagas novadā 2013 – Edgars Millers, Veronika Millere /Lēmums Nr.262/ 
Par mūža ieguldījumu Dundagas novadam 2013 – Lidija Siliņa /Lēmums Nr.263/ 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 


