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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 

Nr.12. 
2011.gada 27.jūlijā 
Sēde sasaukta plkst. 9.00 
Sēde atklāta: plkst. 9.05 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Gunta Abaja, Linda Vīksna, Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis 
Rande, Asja Felta,  Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Aigars Zadiņš, Benita Ose, Regīna 
Rūmniece 
Nepiedalās: Guntis Pirvits - darba dēļ, Aldons Zumbergs – iemesls nav zināms 
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Andris 
Kojro, Guntis Kļaviņš, Baiba Dūda, Dace Bergmane, Ineta Mauriņa 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: sekretāre-lietvede Dace Kurpniece (kancelejas vadītājas Sandras 
Kokorevičas atvaļinājuma laikā) 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 
3. Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama izsoles atcelšanu  
4. Par piedalīšanos projektā /tautas tērpi dejotājiem/ 
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Dundagas kultūras pils kultūras pasākumiem 
6. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā 
7. Par finanšu piešķiršanu volejbola sacensībām „Pāces kauss” 
8. Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem 
9. Par Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības speciālista amatu Dundagas novada 

pašvaldībā 
10.  Par piedalīšanos projektā „Dundagas Dakterlejai – 200” 
11.  Par grāmatvedības datu ievadīšanu jaunajā datorprogrammā HORIZON 
12.  Par īpašuma iegādi 
13.  Par budžeta grozījumiem 
14.  Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā  
15. Par zemes nomu  
16. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas komisijas likvidēšanu 
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
18. Par īpašuma iegādes piedāvājumu 
19. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 
20. Par dzīvokļu jautājumiem 
21. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā 
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22. Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā 
23. Par saistošajiem noteikumiem „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 
24. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas 
novadā”” 

25. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V.Reimartusei 
26. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.Kālim 
27. Par finansiālu atbalstu Līvu svētkiem un izdevumiem Lībiešu bērnu un jauniešu 

radošajai nometnei  
28. Par zemes ierīcības projektu īpašumiem  
29.  Par nosaukuma un adrese piešķiršanu 
30.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
31.  Par detālplānojumu īpašumam Ezeru Spīdolas 
32. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
33. Par īpašuma Pils iela 6A privatizācijas projektu 
34. Par izpilddirektora amatu 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 

NOLEMJ: 
Papildus darba kārtībā iekļaut: 
35. Par pašvaldības zemes vienības „1905.gada iela – Akmentiņi” nomu  
36. Par vadītāja apstiprināšanu projektam „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves 

atjaunošana Kubalu skolas – muzejā sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības 
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” 

37. Par domes priekšsēdētāja vietnieka maiņu 
38. Par publicēšanās tiesībām avīzē „Dundadznieks” 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Jautājumu „Par pašvaldības zemes vienības „1905.gada iela – Akmentiņi” nomu ” skatīt pie 
15.jautājuma. 

 
Pirms domes sēdē apstiprinātās darba kārtībā izskatāmo jautājumu un lēmumu 
pieņemšanas darba uzsākšanas, novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja informē 
deputātus par saņemto Aldona Zumberga vēstuli, par viņas vadītās š.g. 22.jūnija domes 
sēdes norisi – analīzi, vērtējumu un norādījumiem. 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 

1.§ 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 

 

Novada domes izpilddirektors Ģirts Kalnbirze ziņo par paveikto un veicamo domes 

lēmumu izpildē: 

1. Atklātā izsolē 30.jūnijā tika pārdots nekustamais īpašums – mežs „Bišķi” par cenu 

LVL 38 300. 

2. Rakstiskā izsolē 4.jūlijā tika pārdota automašīna Opes Caravan par cenu LVL 

355,00, kā arī noslēgts pirkuma – pārdevuma līgums, sekojoši darījums ir noticis. 

3. Tika pārskatīti telpiskās attīstības plānotāja Daira Runča amata pienākumi un 

pārvērtēta darba alga - rezultātā alga paaugstināta par dažiem latiem. 
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4. 28. jūlijā vajadzēja notikt izsolei uz nekustamo īpašumu Tautas nams, Pils iela 9, 

Dundagā, taču finanšu komitejas sēdē jau tika pieņemts lēmums par izsoles 

atcelšanu, tā kā konstatēts, ka pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamas 

palīgēkas (garāžas, malkas šķūnis). Jautājums par īpašuma sadalīšanu tiks skatīts 

nākamajā Attīstības un plānošanas komitejas sēdē augustā. Uz īpašumu „Lorenči” 

izsole notiks rītdien. 

5. Pieņemts darbā pils dārznieks, izvērtēta alga, ņemot vērā attiecīgo izglītību un 

prasmes.  

6. Ir sagatavota topogrāfiskā uzmērīšana Mazirbes internātpamatskolas siltumtrašu 

renovācijai un pasūtīts tehniskais projekts siltumtrašu nomaiņai uz dzīvojamo ēku 

un skolu. 

7. Pirmdien (1.augustā) saņemsim rakstisku apstiprinājums (mutisks jau saņemts) no 

Lauku atbalsta dienesta par papildus finansējumu (vairāk kā 5 tūkstoši latu) 

Kolkas tautas nama vienkāršotās rekonstrukcijas darbu pabeigšanai. Akcepts ir 

saņemts jau no visām pusēm – būvniekiem, būvuzrauga un pasūtītāja, līgums ar 

būvniekiem SIA „A Celtne” pagarināts līdz 30.augustam. 

8. Ir sagatavots konkursa nolikums par pretendenta izraudzīšanu uz vakanto 

Attīstības nodaļas vadītāja amata vietu, informācija tiks ievietota domes mājas 

lapā. Priekšlikums no deputātu puses - informāciju par pretendenta izraudzīšanu 

uz vakanto Attīstības nodaļas vadītāja amata vietu publicēt arī laikrakstā „Talsu 

Vēstis”. 

9. Pagājušajā nedēļā tika izsludināta pieteikšanās uz vakanto pašvaldības 

izpilddirektora amata vietu. Termiņš beidzies un bija pieteikušies 3 pretendenti. 

10. Abpusēji tika parakstīts amata apraksts ar būvvaldes vadītāju. 

11. Par īpašumu „Jūras Pērles” tika nosūtīta vēstule Aizsardzības ministrijai un esam 

saņēmuši no viņiem atbildi ar informāciju, ka īpašuma „Jūras Pērles” lietas tiks 

nodots Valsts Nekustamiem īpašumiem un viņi tad arī sniegšot mums atbildi. 

12. Pašvaldības policijas inspektora darba vajadzībām iegādāts alkometrs par Ls 

800,00. Ja personai alkohola izelpā uzrādītais rezultāts ir pozitīvs, cilvēkam bez 

administratīvā soda vēl jāmaksā izdevumi par alkometra lietošanu saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Ls 11,00 apmērā, bet, ja rezultāts ir negatīvs, 

jāmaksā nav. 

2.§ 
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 

G.Abaja, A.Felta 

Pamatojums 

2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļu izlietošanas kārtība” 

 

Mērķis 

Braucamās virskārtas uzlabošana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas pagasta ielai Nr.25 ir veca, nodilusi, bedraina asfaltbetona sega, kurai tiek 

uzklāta asfalta virskārta 4 cm biezumā 92 m garumā. 

2. Pirms ielas labošanas jānovērš notekūdeņu krāšanās uz ceļa. 

3. Ielas asfaltēšanai nepieciešami aptuveni Ls 3000,00 no ceļu fonda līdzekļiem. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 177. „Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

3.§ 
Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama 

izsoles atcelšanu 

G.Abaja 

Pamatojums 

Dundagas novada pašvaldības lēmums nr.16. no 26.01.2011. 

 

Mērķis 

Pārtraukt tautas nama izsoles procesu, jo tautas nama palīgēkas (malkas šķūņi, garāžas) ir 

nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 
 
Izvērtējums 

26.01.2011. Dundagas novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 

atsavināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas tika pasūtīta SIA „LATIO” vērtējums. Pēc SIA 

„LATIO” saņemtā vērtējuma tika izsludināta nekustamā īpašuma izsole. Izsolei būtu jānotiek 

28.07.2011. Pēc izsoles izsludināšanas tika konstatēts, ka kopā ar tautas nama ēku tiek pārdoti 

malkas šķūņi un garāžas kurās glabājas skolēnu autobuss, izpilddirektora automašīna, 

pārvietojamās tualetes u.c. Izvērtējot šādu informāciju nonācām pie secinājuma, ka 

iepriekšminētās pašvaldības mantas nav kur pārvietot un garāžu bloka pārdošana pašvaldībai 

radītu problēmas ērti un efektīvi nodrošināt funkciju izpildi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 178. „Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama izsoles atcelšanu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

4.§ 
Par piedalīšanos projektā /tautas tērpi dejotājiem/ 

G.Abaja, T.Liepa, L.Vīksna, A.Felta 

Pamats: 

1. 13.01.2009. MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"". 

Mērķis 

Saglabāt vietējās tradīcijas, ekspozīcijas, publiskās kolekcijas. Veicināt un nodrošināt 

pašdarbības kolektīvu aktivitātes. 

 

Izvērtējums: 

2010. gada rudenī Dundagas novada dome atbalstīja ieceri atjaunot senioru un vidējās 

paaudzes deju kolektīvu darbību, piešķirot finansējumu kolektīva vadītājas un 

koncertmeistares atalgošanai. Kolektīvi atsākuši darbību. Senioru deju kolektīvā dejo 20 

dalībnieki- 10 dejotāju pāri. Lai kolektīvs varētu priecēt iedzīvotājus novada rīkotajos 

pasākumos, piedalīties skatēs, gatavoties Dziesmu un deju svētkiem ir nepieciešami tautas 

tērpi, jo pašreiz kolektīvs dejo ar nomātiem tērpiem. 

    Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu uz 

pasākumu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” laikā no 26.06.2011. līdz 26.07.2011.  
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Saskaņā ar LR MK 13.01.2009. noteikumu Nr.33 18.1.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem 

lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, 

norādot finansēšanas avotus. 

Projekta kopējās izmaksas ir  Ls 3189,08, no kuriem attiecināmās izmaksas ir Ls 2614,00. 

Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām jeb Ls 261,40 un PVN 22% 

no kopējām projekta izmaksām jeb Ls 575,08. Kopā pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 

836,48. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 179. „Par piedalīšanos projektā /tautas tērpi dejotājiem/” 

Lēmums pievienots protokolam. 

5.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu 

 Dundagas kultūras pils kultūras pasākumiem 

G.Abaja, T.Liepa, I.Jānberga, L.Vīksna, R.Rūmniece, V.Rande, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, 

S.Šnikvalde, B.Ose, A.Felta 

 
Pamatojums:  

• Dundagas novada pašvaldības iestāžu organizētie pasākumi Kurzemes Dziesmu diena 

Dundagā un Slīteres ceļotāju diena. 

• Kultūras pasākumu plāns 2011.gada 2.pusgadam 

 

Mērķis:  

Lemt par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumu izmaksu segšanai. 

 

Izvērtējums:  

2011.gada 4.jūnijā Dundagā notika pasākums  Kurzemes Dziesmu diena Dundagā, 

kuru Dundagas novada pašvaldība organizēja sadarbībā ar  Kultūrizglītības un nemateriālā 

mantojuma centru. Sākotnēji sadarbībai atsaucās arī Talsu novada pašvaldība. Svētku mērķis 

bija stiprināt kopmuzicēšanas tradīcijas, sagatavot repertuāru 2013.gada Dziesmu un deju 

svētkiem, veicināt nacionālās identitātes apzināšanos, daudzināt Dundagas novada vārdu 

plašai sabiedrībai. 

Pēc izsludinātās pieteikšanās Dziesmu dienai dalībnieku skaits pieauga 4 reizes pēc 

plānotā. Kopumā svētkos piedalījās  1800 dalībnieki, līdz ar to ievērojami sadārdzinājās 

izmaksu tāme, pārsniedzot budžetā plānotos līdzekļus. Lielākos sadārdzinājumus veidoja 

Dundagas parka estrādes papildus konstrukciju izbūve, skaņu un gaismu aparatūras noma, 

tualešu noma, atkritumu apsaimniekošana,  reprezentācijas izdevumi. 

Kurzemes dziesmu diena tika rīkota vienlaicīgi ar Slīteres ceļotāju dienu, kuras 

aktivitātes aptver plašu novada teritoriju. Izmaksas saistītas ar papildus tualešu uzstādīšanu, 

atkritumu apsaimniekošanu. 

 Dziesmu dienu  līdzfinansēja Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, tika 

piesaistīti sponsori kopējo  izdevumu segšanai, kā arī izlietoti Kultūras pasākumu budžetā 

ietaupītie līdzekļi. Slīteres ceļotāju diena tika organizēta sadarbībā ar Lauku ceļotāju. 

 Ar Dundagas novada domes lēmumu Nr. 136. 14.§ no 25.05.2011. pasākumu 

organizēšanai tika izlietoti līdzekļi no Kultūras pils kultūras pasākumu budžeta. Pēc 

apkopotās svētku ieņēmumu un izmaksu tāmes no kultūras pasākumu budžeta papildus 

izlietoti Ls 3486,00 lati. Pārskatot kultūras pasākumu plānu, rasts papildinājums Ls 1290,00. 

Kultūras pils kultūras pasākumu budžeta nepieciešami papildus Ls 2196,00 kultūras 

pasākumu finansēšanai otrajā pusgadā. 
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Pielikumā pasākumu izmaksu un ieņēmumu tāme. 

 

Diskusiju rezultātā secināts, ka: 

*  svētki viennozīmīgi bija izdevušies un ieguvēji ir visi, gan svētku dalībnieki, gan 

skatītāji, gan apkārtējo novadu iedzīvotāji (koncerti baznīcās). Tā nebija velti iztērēta nauda, 

jo Dundagas vārds izskanēja plaši. Dziesmu diena nenotiek tikai Dundagā, arī citur Latvijā. 

* ļoti uzteicams ir pils direktores Baibas Dūdas un viņas kultūras meiteņu kopējais 

komandas darbs. Tas, ka šādi svētki tiks rīkoti Dundagā, bija organizēts no vadības puses un 

„dzīts” tikai stingri uz priekšu, bet sākumā neviens vienkārši nesaprata uz ko 

„parakstījušies”.   

* līdzekļu pārtēriņš pamatā radies no sākotnēji neplānotā lielā dalībnieku skaita (no 

500 uz 2000), kas viennozīmīgi atsaucās uz neparedzētajiem saimnieciskajiem izdevumiem, 

ieņēmumu un izdevumu daļā starpība Ls 1060,98 (piem. papildus podesti, grīdas plātnes, 

Ceļotāju dienai nodrošinājums ar pārvietojamām tualetēm, kancelejas izdevumi u.c.). Tāpat 

nebija paredzēts arī, ka pieņemšanā pie domes priekšsēdētājas pārstāvji no Nemateriālā 

Kultūras mantojuma centra būs uzaicinājuši dalībniekus sveikšanai no savas puses, kas vēl 

vairāk palielināja viesu skaitu, kā rezultātā nācies lūgt pakalpojumu galda klāšanai, tā kā 

saprasts, ka pašu spēkiem galā netiks, līdz ar to tas viss kopumā sadārdzināja reprezentācijas 

izdevumu daļu. Šis bija ļoti liela apjoma pasākums, bet to, vai līdzekļi tiek pārtērēti, procesa 

gaitā izsekot līdzi nebija iespējams, taču domes priekšsēdētājs A.Zumbergs visās vadības 

darba grupas sēdēs ticis informēts par to, ka cilvēku būs daudz vairāk un līdz ar to arī 

izdevumu; 

* pasākuma finansēšanā, kā sākotnēji tika runāts, nepiedalījās arī Talsu novada 

pašvaldība ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums kultūras jautājumos; šobrīd ir aizsūtīta 

vēstule Talsu novada domes priekšsēdētājam M.Krotova kungam ar  nodomu lauzt līgumu no 

mūsu puses, tā mēģinot atgūt Ls 600,00 nepārskaitot naudu par II pusgadu;   

* turpmāk domājot un lemjot par kādu svētku pasākumu organizēšanu deputātiem 

būtu jāpievērš uzmanība, kuri ir „lieli svētki” un kuri „mazi svētki”, jo kļūda bija, ka 

sākotnēji netika nolemts, kuri svētki būs prioritāte; 

* tāpat pirms svētkiem iepriekš rūpīgāk jāpadomā par saimnieciskiem jautājumiem, 

arī  kā atgūt līdzekļus, piem. iekasējot nodevas par ielu tirdzniecību nosaucot dalības maksu; 

* līdzekļi ir iztērēti, bet šis ir tas gadījums, kad nav žēl -„kultūra ir mūsu garīgā 

maize”, tā ir labi iztērēta nauda, un kultūrai budžetu samazināt nedrīkstētu; tie vēl ir mazi 

izdevumi, ja pasākumu organizētu uzņēmēji, tas būtu vēl 2x pat 3x dārgāk.   

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 180. „Par papildus finansējuma piešķiršanu  Dundagas kultūras pils 

kultūras pasākumiem” 

Lēmums pievienots protokolam. 

6.§ 

Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā 

G.Abaja 
 

Pamats: 

28.06.2011. gada iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas. 

Mērķis 

Plānoto budžeta līdzekļu pārdale. 
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Izvērtējums: 

Dundagas vidusskolas direktore lūdz no plānoto pakalpojumu izmaksām kodā 2279 pārvirzīt 

Ls 700,00 uz iestādes uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem kodā 2350, lai varētu veikt 

notekreņu maiņu skolas ēkai Talsu ielā 18.  

Ir sniegts Dundagas novada pašvaldības būvvaldes atzinums Nr. 28/2011 par būves pārbaudi. 

Konstatēts, ka ēkai bojātas notekūdeņu novadīšanas caurules. 

Līdzekļi tiek ņemti no plānotajiem jumta tīrīšanas pakalpojumiem ziemas periodā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 181. „Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

7.§ 
Par finansējuma piešķiršanu volejbola sacensībām „Pāces kauss” 

G.Abaja 

Pamats: 

12.07.2011. gada iesniegums no Dundagas iedzīvotāja Ginta Jānberga. 

Mērķis 

Plānoto budžeta līdzekļu pārdale. 

 

Izvērtējums: 

Gints Jānbergs lūdz piešķirt finansiālu atbalstu Ls 100,00 apmērā volejbola sacensību „Pāces 

kauss” organizēšanai, kuras notiks 2011. gada 30. jūlijā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 182. „Par finansējuma piešķiršanu volejbola sacensībām „Pāces kauss” 

Lēmums pievienots protokolam. 

8.§ 
Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem 

G.Abaja, L.Vīksna, V.Rande 

Pamatojums 

Likums „Par pašvaldībām” 15.pants un Dundagas novada domes Saistošie noteikumi „Par 

2011.gada pašvaldības budžetu” 

 

Mērķis 

Darba telpu remonts un iekārtošana pašvaldības juriskonsulta vajadzībām, nodrošinot darba 

vides prasības 

 

Izvērtējums 

1. Centrālās administrācijas pārvalde ir izteikusi vajadzību par telpu remontu Pils ielā 5-1 

pašvaldības juriskonsulta vajadzībām un to veiktu Dundagas pagasta Saimnieciskais dienests. 

2. Sk. klāt pievienoto remonta izdevumu tāmi. 

3. Līdzekļus ņemt no Būvvaldes budžetā plānotajiem līdzekļiem degvielai. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 183. „Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem” 

Lēmums pievienots protokolam. 

9.§ 
Par Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības speciālista amatu Dundagas novada 

pašvaldībā 

G.Abaja, V.Rande, B.Ose 

 

Pamatojums 

1.  Likums „Par pašvaldībām” 15.pants – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas; 18. 

punkts – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

2. „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” no 01.01.2003.; 

3. MK noteikumi nr.82 no 17.02.2004. „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 

Mērķis 

Izpildīt normatīvo aktu prasības kuri reglamentē Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības 

prasības pašvaldībā. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā nav speciālista, kurš nodarbotos ar CA un Ugunsdrošības 

jautājumu risināšanu un koordinēšanu. Ņemot vērā to, ka pašvaldībā strādā Darba Drošības 

speciālists uz nepilnu darba laiku un to, ka šis speciālists būtu gatavs pašvaldības ietvaros 

realizēt CA plānu un uzraudzīt pašvaldības iestāžu ugunsdrošības jautājumus, iesaku Darba 

Drošības speciālistam palielināt darba apjomu par vienu darba dienu nedēļā un uzdot par 

pienākumu pildīt CA un Ugunsdrošības speciālista pienākumus Dundagas novada pašvaldībā. 

2. Budžetā ir ieplānoti līdzekļi šim mērķim. 

 

Konstatēts, ka: 

*  B.Ose pašreiz mācās un ½ augustā pabeigs attiecīgos kursus; 

* uz pašiniciatīvas pamata ir jau veikts darbs pie civilās aizsardzības plānā nepieciešamās 

informācijas aktualizēšanas; 

* speciālistam būs jāslēdz daudz līgumu, jāsadarbojas ar uzņēmējiem, jāizzina rīcības plāns 

ārkārtas situācijas gadījumā u.c. jautājumi;  

*  speciālistam atalgojums pieaugs nedaudz, tā kā papildus līdzekļi nebūs nepieciešami.   

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, A.Felta, 

S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 1 (V.Rande – vai 

nevajag speciālistu ar izglītību?) 

 /balsojumā nepiedalās B.Ose/ 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 184. „Par Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības speciālista amatu 

Dundagas novada pašvaldībā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

10.§ 
Par piedalīšanos projektā „Dundagas Dakterlejai - 200” 

G.Abaja 

Pamats: 
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1. 13.01.2009. MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"". 

Mērķis 

Labiekārtot atpūtas vietu Dundagas Dakterlejā, uzstādīt informācijas stendu. 

 

Izvērtējums: 

Dundagas tūrisma informācijas centra vadītāja Alanda Pūliņa ir izrādījusi iniciatīvu un 

ierosinājusi projekta ietvaros labiekārtot Dundagas Dakterleju.  Paredzēts ir atjaunot visā 

garumā koka laipas līdz avotiņam, uzstādīt tūrisma  informācijas stendus un soliņus. 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu uz 

pasākumu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” laikā no 26.06.2011. līdz 26.07.2011.  

Saskaņā ar LR MK 13.01.2009. noteikumu Nr.33 18.1.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem 

lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, 

norādot finansēšanas avotus. 

Projekta kopējās izmaksas ir  Ls 1535,57, no kuriem attiecināmās izmaksas ir Ls 1258,66. 

Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām jeb Ls 125,87 un PVN 22% 

no kopējām projekta izmaksām jeb Ls 276,91. Kopā pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 

402,78. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 185. „Par piedalīšanos projektā „Dundagas Dakterlejai - 200”” 

Lēmums pievienots protokolam. 

11.§ 
Par grāmatvedības datu ievadīšanu jaunajā 

 datorprogrammā „HORIZON” 

G.Abaja 

Pamatojums 

2009.gadā iegādāta grāmatvedības datorprogramma „HORIZON” 

 

Mērķis 

Pāriet uz jaunu grāmatvedības datorprogrammu „HORIZON” 

 

Izvērtējums 

1. 2009.gadā Dundagas novada pašvaldība iegādājās jaunu grāmatvedības datorprogrammu 

„HORIZON”. Tā kā pašvaldībā ir vairākas iestādes ar savu grāmatvedību, un tas, ka 

2009.gadā Dundagas pašvaldība apvienojās ar Kolkas pašvaldību, un daļa no iestādēm strādā 

ar cita tipa grāmatvedības programmām, būtu nepieciešams pašvaldībā kopumā pāriet uz 

viena tipa grāmatvedības programmām. Pašvaldība ir iegādājusies programmu „HORIZON” 

un lēmusi, ka šī grāmatvedības  programma būs visā pašvaldībā vienota. Lai veiksmīgi pārietu 

uz jauno grāmatvedības programmu, būtu nepieciešams papildus darbinieks, kurš veiktu datu 

pārnesi no vienas programmas uz otru. Pamatojoties uz iepriekš teikto, ierosinu slēgt 

uzņēmumu  līgumu par konkrēta darba veikšanu (veicamais darba apjoms pielikumā). 

2. Līdzekļus paredzēt no budžetā ienākošajiem papildus līdzekļiem. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 186. „Par grāmatvedības datu ievadīšanu jaunajā datorprogrammā 

„HORIZON” 

Lēmums pievienots protokolam. 

12.§ 
Par  īpašuma iegādi 

G.Abaja 

Pamatojums 

1. Dundagas novada Domes 22.06.2010. sēdes lēmums Nr.233. 

2. Laumas Silevičas 15.07.2011. iesniegums. 

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2)punkts un 15.panta 2)punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma īstenošanu. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada Dome 2010.gada 22.jūnija sēdē ar lēmumu Nr.233 atļāva sadalīt īpašumu 

„Pūliņi” trīs daļās, lai izdalītu pašvaldības ceļu atsevišķā īpašumā, kas nepieciešams 

pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Saņemts Laumas Silevičas iesniegums ar piedāvājumu iegādāties Dundagas novada 

pašvaldības vajadzībām nepieciešamo īpašumu 0,13 ha platībā. Pašvaldības funkciju 

realizācijai paredzētais zemes gabals ir reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 2081 ar nosaukumu „Pašvaldības autoceļš 

Pils iela”, kadastra Nr.8850 020 0036, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 

8850 020 0513 . 

Piedāvātā pirkuma cena ir 150 lati, ko sastāda izdevumi par zemes ierīcību, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā, un zemes vienības kadastrālā vērtība: par zemes ierīcību 52,43 

lati, par zemes robežu plāna izgatavošanu 5.31 lati, par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā 

25,- lati, transporta izdevumi 14,26 lati un zemes vienības kadastrālā vērtība 52,- lati. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 

 /deputāte A.Felta izgājusi/ 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 187. „Par  īpašuma iegādi” 

Lēmums pievienots protokolam. 

13.§ 
Par budžeta grozījumiem 

G.Abaja, L.Vīksna, A.Felta, B.Ose 

Pamatojums: 

1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par grozījumiem 2011. gada 

budžetā. 

 
Izvērtējums: 
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Dundagas novada 27.07.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par grozījumiem 2011. gada 

Dundagas novada pašvaldības budžetā tabulas veidā un pielikumos atspoguļo sekojošu 

ieņēmumu un izdevumu palielinājumu kopsummā  par Ls 118 180,00 no budžetā papildus 

ieņēmumiem par cirsmas izsoli Ls 6300,00; pašvaldības policista automašīnas pārdošanas Ls 

55,00; no ārvalstu finanšu palīdzības nodarbinātības veicināšanai Ls 4657,00; ERAF līdzekļi 

Mazirbes speciālai internātpamatskolai Ls 3168,00 un Valsts kases aizdevuma Kubalu skolas 

– muzeja projekta realizācijai Ls 104 000,00. 

Dundagas novada 27.07.2011. g. budžeta grozījumos veiktas sekojošas izmaiņas: 

Pārvaldes budžeta izdevumi palielināti par Ls 2303,00 ( Domes lēmumu izpilde par 

priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas izbeigšanu izmaksātais atlaišanas pabalsts un 

atvaļinājuma kompensācija Ls 1649,00; komandējums uz Čehiju Ls 314,00 un finanšu 

komitejas lēmums par līdzekļu piešķiršanu remontmateriālu iegādei pārvaldes telpām Ls 

340,00); 

Grāmatvedības budžeta izdevumi palielināti par Ls 1117,00 (finanšu komitejas lēmums 

par grāmatvedības pakalpojumu pirkšanu datu pārcelšanai uz jaunu grāmatvedības 

programmu); 

No kredītprocentiem Ls 3321,00 novirzīti uz Kubalu skolas – muzeja budžetu projekta 

līgumu finansēšanai (2011. gada 9. maija līgums ar SIA „Smilšu pilis” par autoruzraudzību Ls 

1744,60, tehniskā projekta gala maksājums Ls 1210,00 un tehniskā projekta ekspertīze Ls 

366,00); 

Būvvaldes budžeta izdevumi kodā 2322 Degviela un eļļošanas materiāli samazināti par 

Ls 794,00 (izmaksu remontmateriāliem pārvaldei un TIC bijušās darbinieces atlaišanas 

pabalsta segšanai Ls 454,00); 

Sabiedriski derīgais darbs  budžeta izdevumu daļa palielināta par Ls 4657,00 no ES 

līdzekļiem nodarbinātības veicināšanai; 

Pārējās vides aizsardzības pasākumu budžets palielināts par Ls 8435,00 no transporta 

budžeta ( plānoto līdzekļu pārdale starp budžetiem); 

Kubalu skolas – muzeja izdevumu daļa palielināta par Ls 107 085,00 projekta realizēšanai 

no Valsts kases aizdevuma un kredītprocentiem ieplānotā budžeta ( 2011. gadā ievērojami 

samazinājušās mainīgās procentu likmes); 

Kultūras pasākumu izdevumu daļa palielināta par Ls 3275,00 ( Domes lēmumu izpilde 

par kora dalībnieku transporta izdevumu segšanu Ls 568,00 un par līdzfinansējumu projektam 

tautas tērpu iegādei dejotājiem Ls 511,00. Finanšu komitejas lēmums par Ls 2196,00 

Dziesmu dienas izdevumu segšanai). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 188. „Par budžeta grozījumiem 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

14.§ 
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Abaja 

Pamats: 

 Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu no Gundara Kristovica, personas kods 150165 - 12521. 

 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
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 Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

19.06.2011. vēstule Nr. 11069 (saņemta Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldē 

27.06.2011., iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/9). 

  

Mērķis 

   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus. 

 

Izvērtējums: 

   Gundaram Kristovicam, personas kods 150165 - 12521, deklarētā adrese – Lielā iela 116, 

Mērsrags, Mērsraga pagasts, LV-3284,  Dundagas novada Kolkas pagastā pieder nekustamais 

īpašums „Dzintarzemes”,  kadastra Nr. 8862 004 0116. 

   Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1. 

un 2.daļu Gundars Kristovics ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu. 

   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka, 

ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas. 

   Gundars Kristovics savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav pildījis no 2008. gada 01. janvāra. 

   Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Dzintarzemes” ir Ls 293,62 tajā skaitā 

iepriekšējo gadu nokavējuma nauda Ls 45,11 un tekošā gada nokavējuma nauda Ls 17,14. 

   Kolkas pagasta pārvalde 27.06.2011. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

vēstuli (iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/9), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda esamību 

īpašumam „Dzintarzemes”, jo uz minēto Gundara Kristovica īpašumu tiek vērsta piedziņa. 

Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu 

parāda piedziņu. 

   Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos nodokļu 

maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 189. „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

         15.§ 
Par zemes nomu 

G.Abaja, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns 

15.1. 

Pamatojums 

1.Jura Lepera 16.06.2011. iesniegums par pašvaldības zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 un Nr. 8850 017 0095, kā arī pašvaldības valdījuma 

„Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) daļas iznomāšanu. 

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
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Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 

 

Izvērtējums 

Saņemts Jura Lepera iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi:  

Īpašums „Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) atrodas Dundagas novada 

pašvaldības valdījumā. Zemes vienības kopējā platība ir 7,00 ha. No tiem 5,26 ha ir iznomāti. 

Atlikusī 1,42 ha lauksaimniecības zemes platība īpašumā „Akmeņdārzu zeme” netiek 

izmantota.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 (platība 2,00 ha) un Nr. 8850 

017 0095 (platība 2,00 ha) ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Abu zemes vienību 

lauksaimniecības platības netiek izmantotas. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 

pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem 

lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas 

mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai 

kvalitātes pasliktināšanos. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā noteiktos 

īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas līgumā. 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

 

15.2. 

Pamatojums 

1.Gaidas Pečenijas 28.04.2011. iesniegums par novada zemes īpašuma „Kraujenieki” daļas 

iznomāšanu. 

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 

 

Mērķis 

 Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 
 
Izvērtējums 

Saņemts Gaidas Pečenijas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības „Kraujenieki” (8850 

014 0053) daļu uz 5 gadiem.  

Iznomāšanai paredzētā teritorija ir apsekota un iezīmēta dabā. Iznomāšanai paredzētā teritorija 

daļēji aizaugusi ar krūmiem, meliorācijas grāvjus ir aizsprostojuši bebri. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 

pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem 

lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas 

mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai 

kvalitātes pasliktināšanos. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā noteiktos 

īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas līgumā. 
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MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

 

15.4. 

Pamatojums 

1.Lienes Niceckas 21.07.2011. iesniegums.  

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 

 

Izvērtējums 

Saņemts Lienes Niceckas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra Nr.8850 

0015 0083 lauksaimniecības zemi, kas atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā, piemājas 

saimniecības vajadzībām.  

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 

plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, kādos 

atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā 

izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

Zemes vienības platība ir 0,68 ha, reģistrētais zemes lietošanas veids visā platībā - ganības. 

Zemes vienības kadastrālā vērtība 187 lati.   

 

Diskusiju rezultātā secināts, ka lēmumi par pašvaldības zemes nomas piešķiršanas kārtību 

jāuzdod atkārtotai izvērtēšanai juristam un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas 

speciālistiem, un sēdes vadītāja G.Abaja uzaicina deputātus balsot par visiem 3 

sagatavotajiem lēmumu projektiem kopā.   

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, V.Rande, A.Felta, 

S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, B.Ose, R.Rūmniece), pret – 1 (A.Zadiņš), atturas – 1 (G.Abaja – 

nebiju jautājumus par zemes nomas  piešķiršanas kārtību sīkāk izpētījusi) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 190/1. „Par zemes nomu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

15.3. 

Pamatojums 

1.Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Dundaga” vadītājas 07.07.2011. 

iesniegums.  

2. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta (2)daļas 2.
2
punkts un (3), (4) un (6)daļas. 
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3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 

Mērķis 

Nodrošināt valsts sociālā aprūpes centra klientu sociālo rehabilitāciju un integrāciju. 
 
Izvērtējums 

Saņemts Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Dundaga” vadītājas 07.07.2011. 

iesniegums par pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” daļas 0,3 ha platībā nodošanu aprūpes 

centra „Kurzeme” bezmaksas lietošanā, ar mērķi nodrošināt aprūpes centra klientu apmācību 

dārzkopībā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 

plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, kādos 

atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā 

izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 

Dundagas novada Domei ir tiesības nodot pašvaldības mantu valsts iestādei lietošanā 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta (2)daļas 2.
2
punktu.  

Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot pašvaldības nekustamo mantu uz laiku, kas ilgāks 

par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem pašvaldības dome. 

Pamatojoties uz Domes lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

slēdz rakstveida līgumu (vienošanos). 

Pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” daļa, kas paredzēta nodošanai Valsts sociālās aprūpes 

centram „Kurzeme”, šobrīd nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 

Pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” kopējā platība ir 3,85 ha, bilances vērtība 3130,- lati 

(1 m
2
 bilances vērtība ir 0,081 lats). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 190/2. „Par zemes nomu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

        16.§ 
Par politiski represēto statusa noteikšanas 

 komisijas likvidēšanu 

G.Abaja 

Pamatojums 

2011.gada 31.marta grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta (1) daļa 
 
Mērķis 

Politiski represētās personas statusa piešķiršanas centralizēšana 

 

Izvērtējums 

1. Ar 2010.gada 27.janvāra Dundagas novada domes sēdes Nr.2. , 32.§ /Lēmums Nr.42/ 

apstiprināta un darbojās Politiski represētās persona statusa piešķiršanas komisija, kuras 

galvenais uzdevums bija izskatīt un izvērtēt novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušo personu 

iesniegtos dokumentus politiski represētās personas statusa piešķiršanai. 
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2. 2010.gada nogalē Politiski represēto personu apvienība bija ierosinājusi Saeimai apspriest 

un mainīt politiski represēto personu apliecību izsniegšanas kārtību, tās iespējamo 

centralizēšanu, par ko tika informētas arī pašvaldības sava viedokļa izteikšanai. 

3. 2010.gada decembrī Dundagas novada pašvaldība sniedza piekrītošu atbildi Latvijas 

Pašvaldību Savienībai šim ierosinājumam par politiski represētās personas statusa 

piešķiršanas centralizēšanu. 

4. Ar 2011.gada 1.jūliju  politiski represētās personas statusa piešķir Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvalde. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 191. „Par politiski represēto statusa noteikšanas  komisijas likvidēšanu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

     17.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 

īpašuma „Straumēni” sadalīšanai (izstrādāts 22.06.2011.) 

 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.57 (protokols Nr.3) 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 

 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Straumēni” zemes vienību  ar kad.apz. 8850 031 0014  divās zemes 

vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām 

zemes vienībām. 

 

Izvērtējums: 

Īpašuma „Straumēni” zemes vienības  ar kad.apz. 8850 031 0014 sadalīšanai ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 

izstrādāšanai īpašuma „Straumēni” sadalīšanai (24.02.2011. sēdes lēmums Nr.57), tas ir 

izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, piekļūšana 

izveidotajām zemes vienībām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 192. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

         18.§ 
Par īpašuma iegādes piedāvājumu 

G.Abaja 
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Pamatojums 

1.Ausmas Eglītes 05.07.2011 iesniegums ar piedāvājumu pašvaldībai iegādāties divus 

dzīvokļus īpašumā „Jasmīnes 2” un funkcionāli saistītu zemes vienību 1,8 ha platībā. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants. 

2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.panta 3)punkts. 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

3.Dundagas novada pašvaldības  02.02.2011. saistošo noteikumi Nr.3. „Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu lietderīgāko izmantošanas veidu. 

 

Izvērtējums 

I. Saskaņā ar Ausmas Eglītes iesniegumu pašvaldībai tiek piedāvāts iegādāties: 

1) Dzīvokli „Jasmīnes 2” – 2, 48,3 m
2
, (kadasra apzīmējums 8850 006 0016 001 002); 

2) Dzīvokli „Jasmīnes 2” – 3, 53,2 m
2
, (kadasra apzīmējums 8850 006 0016 001 003); 

3) Īpašuma „Jaunbrieži” zemes vienības 88500060016 daļu 1,8 ha platībā, kas 

funkcionāli saistīta ar dzīvojamo māju „Jasmīnes 2”. 

II. Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7.  „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” iepriekš nosauktie nekustamie īpašumi atrodas 

Dundagas pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” 

LT. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 

uz zemes, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā izmantošana, 

dārzeņkopība, augļkopība, biškopība, lopkopība, lopkopības ferma, kokaudzētava, viensēta, 

komposta sagatavošana, saimniecības ēka, pagalms, pansija, telpas individuālam darbam, 

tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ceļa remonta materiālu krautuve un ražotnes. Minētā 

atļautā teritorijas izmantošana nav saistīta ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajām 

pašvaldības autonomajām funkcijām. 

III. Dundagas novada pašvaldības  02.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3. „Par Dundagas 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” nav paredzēti finanšu līdzekļi nekustamo īpašumu 

iegādei. 

IV. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.panta 3)punkts nosaka, ka pašvaldībai manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami 

zemāku cenu. Lai izpildītu šo prasību, pašvaldībai ir jāorganizē publisks nekustama īpašuma 

iepirkums. Šajā iepirkumā īpašnieki varēs piedāvāt Ausmas Eglītes iesniegumā minētos 

īpašumus, ja tie būs atbilstoši pašvaldības iepirkuma noteikumiem. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 193. „Par īpašuma iegādes piedāvājumu” 

Lēmums pievienots protokolam. 
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         19.§ 
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

G.Abaja 

19.1. 

Pamats: 

 Attīstības nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums. 

 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkts. 

 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes 

vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 

Mērķis 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkta prasības izpilde. 

 

Izvērtējums: 

   Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmumu Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” ir izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Andrim Freimutam (personas kods 091171-12518) uz 

0,80 ha zemes vienību ar kad.apz. 8850-005-0065 īpašumā „Grāveri” . Andris Freimuts viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas nav vēlējies un arī nav izlietojis 

savas zemes nomas pirmtiesības. 

   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu pēc 

30.12.2009., zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 194/1. „Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

19.2. 

Pamats: 

 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-123  ar lūgumu izbeigt zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas 

Ziediņi” . 

 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkts. 

 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes 

vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 

Mērķis 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkta prasības izpilde. 

 

Izvērtējums: 

   Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmumu Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” jau ir izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Vilnim Seržantam uz 2,00 ha zemes vienību ar 

kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas Ziediņi” . Vilnis Seržants viena gada laikā no 
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zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas nav izlietojis arī savas zemes nomas 

pirmtiesības. 

   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu pēc 

30.12.2009., zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 194/2. „Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

20.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Abaja 

Pamatojums 

Alīna Rudjonoka, p.k.010745-12506 iesniegums Nr.R-232 no 13.06.2011 ar lūgumu piešķirt 

dzīvojamo platību un Sociālā dienesta apsekošanas akts. 

 

Mērķis 

Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010. 

 

Izvērtējums 

 Alīnas Rudjonovas deklarētā dzīvesvieta Rojas novada, Melnsils,  “Gravas - 2”. Pirms 

četriem gadiem pārcēlusies dzīvot uz Dundagas pagasta, Vīdales ciema, “Jaunbriežiem”, kur 

īrē dzīvokli no Ausmas Eglītes. Par īri maksā Ls 16.00 mēnesī, bet īres līguma nav. Dzīvokļa 

īpašnieki lūdz atbrīvot dzīvokli ar 20.jūliju. Rakstiska iesnieguma par izlikšanu nav.  

Alīna Rudjonoka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.295 nav atzīstama par maznodrošinātu, 

viņa nav Dundagas novada iedzīvotāja. Līdz ar to saistībā ar Dundagas novada saistošajiem 

noteikumiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā dzīvojamā platība nav jāpiešķir. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, V.Rande, 

A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret  - 1 (T.Liepa), atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 195. „Par dzīvokļu jautājumiem” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

21.§ 

Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā 

G.Abaja, L.Vīksna, T.Liepa, V.Rande 

 

Pamatojums: 

1. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija lēmums par grozījumiem amatalgu 

noteikšanas metodikā. 

Mērķis 

Darba samaksas metodikas pilnveidošana. 

 

Izvērtējums: 
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Jūnija domes sēde deputāti nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par metodikas papildināšanu 

sadaļā par izglītības vērtēšanu. Sagatavot jautājumu kopā ar izglītības speciālistu. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 196. „Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

22.§ 

Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā 

G.Abaja, L.Vīksna, A.Felta 
 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 2011.gada 22.jūnija lēmums Nr. 166 

 

Mērķis 

Nodrošināt sporta darba mērķtiecīgu koordinēšanu un organizēšanu 

 

Izvērtējums 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja jūnijā ir skatījusi jautājumu par sporta 

darba organizēšanu un konstatējusi, ka novadā, it īpaši Dundagā, sporta darbs vispār netiek 

koordinēts un organizēts, jo nav darbinieks, kas šādu darbu veiktu.  

Pēc novada domes priekšlikuma, š.g. 11.jūlijā tika sasaukta Dundagas novada sporta aktīvistu 

sanāksme, lai apspriestu minētās problēmas iespējamos risinājumus. 

Diskusiju rezultātā tika izteikti šādi priekšlikumi: 

1) Izveidot sporta organizatora amata vietu, kas varētu būt apvienojama ar kādu citu 

amatu, piemēram jauniešu aktivitāšu koordinators; 

2) Noteikt to kā papildus darbu kādam jau esošam pašvaldības darbiniekam; 

3) Nodot šo funkciju biedrībai, ja tāda izveidotos. 

Sanāksmē tiek izvērtēta tradicionālo sacensību „Sportiskākais uzņēmums …” rīkošanas 

nepieciešamība. Secina, ka interese par šo pasākumu ir liela, tādēļ tā rīkošana ir jānodrošina. 

Iespējamais pasākuma datums – 27.08.20011. Dalības maksa no katras komandas Ls 10,-

.Sacensību nolikuma projekts tiks skatīts atkārtotā sanāksmē 18.07.2011. 

Laika trūkuma dēļ netika izskatīti sporta atbalsta principi, par kuriem diskusija atlikta uz 

augustu. 

Konstatēja, ka lietderīgi ir atjaunot Sporta konsultatīvās padomes darbību. 

 

Diskutējot secina, ka būtu lietderīgi sporta organizatora amata štata vietu izveidot jau ar š.g. 

septembri. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 197. „Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā” 

Lēmums pievienots protokolam. 
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23.§ 

Par saistošajiem noteikumiem 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

G.Abaja, A.Felta, V.Rande 
 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 09.05.2011. lēmums Nr . 120 

 

Mērķis 

Saistošie noteikumu mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai risināt sociālās 

problēmas, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu un veicinot viņu iekļaušanos 

sabiedrībā. 

 

Izvērtējums 

Līdzšinējie pašvaldības saistošie noteikumi no 25.03.2008. Nr. 6 „Par sociālo aprūpi mājās” 

regulēja tikai sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību aprūpei mājās. Līdz šim pārējie 

sociālie pakalpojumi tika veikti pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un nebija iekļauti 

pašvaldības saistošajos noteikumos.   

Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumu un augstāk minēto ir izstrādāti jauni 

saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 198. „Par saistošajiem noteikumiem „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Dundagas novadā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

24.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Dundagas novadā”” 

G.Abaja 
 

Pamatojums 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 17-1e/9287 par 

saistošajiem noteikumiem 
 

Mērķis 

Līdzšinējie saistošie noteikumi tika nodoti vērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas speciālistiem, kas neoficiālā vērtēšanā atzina tos par tiesiskiem. 

Oficiālajā vērtēšanā radās jautājums par atsevišķu pabalstu atbilstību sociālo pabalstu 

statusam un jautājums par pareizu saistošo noteikumu iztulkošanu.  

 

Izvērtējums 

Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus precizējot atsevišķus noteikumus.  
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1) Tiek grozīts saistošo noteikumu nosaukums, jo atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par 

sociālajiem pabalstiem un tāpēc nosaukumā norādāms, ka saistošajos noteikumos 

noteikti arī citi pabalsti. 

2) Saistībā ar to, ka atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par sociālajiem pabalsties, 

atsevišķās vietās teksts papildināms ar piebildi par citiem pabalstiem. 

3) Tiek precizēts, ka Noteikumu IV. un V. nodaļā noteiktie pabalsti tiek piešķirti kopā ar 

sociālās palīdzības pabalstiem. 

4) Tiek svītrots 15.punkts, jo, Sociālā dienesta ieskatā, tas tomēr nav nepieciešams 

precizējot 16.punktu un pastāvot 19.punktam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 199. „Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Dundagas novada 

domes 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas 

novadā” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

25.§ 

Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V.Reimartusei 

G.Abaja 

 

Pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 

Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 

 

Mērķis 

Nodrošināt personai ilgstošo sociālo aprūpi sociālās aprūpes institūcijā. 

 

Izvērtējums 

1. Personai nepieciešama sociālā aprūpe ilgstošajā sociālajā aprūpes institūcijā, jo persona 

vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Nepieciešamais aprūpes pakalpojuma 

apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu apjomu un pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, persona ir jānodrošina ar sociālo 

aprūpi ilgstošajā sociālās aprūpes institūcijā. Minētā persona dzīvo pie māsas Dundagas 

novada, Kolkas pagasta,  Pitraga „Kalniņos”. Par personu rūpējas māsa ar vīru, kuri ir 

pensionāri. Persona ir kopjama, guļoša, kurai nav likumīgu apgādnieku. Personai nepieder 

nekustamais īpašums, kas varētu tikt izmantots ienākumu gūšanai pakalpojumu apmaksai. 

Personas ienākumi mēnesī ir Ls 207.33 (divi simti septiņi lati un 33 santīmi). 

2. Veltai Reimartusei naudas uzkrājumu nav, bankā konts nav. Savu piederošo īpašumu - 

dzīvokli Kolkā pārdevusi jau 1999. gadā par Ls 1300,00. Iegūtie naudas līdzekļi sen jau 

izlietoti, tātad izmaksas par ilgstošo aprūpi jāsedz likuma paredzētajā kārtībā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 200. „Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V.Reimartusei” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 



23 

 

26.§ 

Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.Kālim 

G.Abaja 
 

Pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 

Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 

 

Mērķis 

Nodrošināt personai ilgstošo sociālo aprūpi sociālās aprūpes institūcijā. 

 

Izvērtējums 

Personai nepieciešama sociālā aprūpe ilgstošajā sociālajā aprūpes institūcijā, jo persona 

veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms 

pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu apjomu un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, persona ir jānodrošina ar sociālo aprūpi 

ilgstošajā sociālās aprūpes institūcijā. Minētā persona dzīvo pie drauga Imanta Kriķīša 

Dundagas novada, Dundagas pagasta,  Mazirbē „Mežvidos” jau vairākus gadus. Personas 

deklarētā dzīvesvieta ir Dundaga, Talsu iela 11-4.  Par personu rūpējas draugs, kurš ir 

pensionārs. Personai ir smagas veselības problēmas, un personai nav likumīgu apgādnieku. 

Personai nepieder nekustamais īpašums, kas varētu tikt izmantots ienākumu gūšanai 

pakalpojumu apmaksai. Personas ienākumi mēnesī ir Ls 87,40 (astoņdesmit septiņi lati un 40 

santīmi).   

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 201. „Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.Kālim” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

27.§ 

Par finansiālu atbalstu Līvu svētkiem un izdevumiem Lībiešu bērnu un jauniešu 

radošajai nometnei 

G.Abaja, A.Felta, L.Vīksna 

 

Pamats: 

1. Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta iesniegums no 22.07.2011. 

2. Līgums par lībiešu kultūras un sociālo sfēru attīstību no 08.01.2011. 

Mērķis 

Sakārtot norēķinus ar debitoriem un pārdalīt 2011. gada budžetā ieplānotos finanšu līdzekļus 

sabiedriskām organizācijām. 

 

Izvērtējums: 

2011. gada 8. janvārī ir noslēgts trīspusējs līgums ar nodibinājumu „Līvu fonds”, biedrību 

„Līvu(lībiešu) savienību „Līvōd Īt”” un Dundagas novada pašvaldību par savstarpēju 

sadarbību realizēt lībiešu kultūras attīstības pasākumus.  

Līvu fondam ir tiesības līdz pašvaldības budžeta izskatīšanai iesniegt pasākumu plānu 

kārtējam gadam un pienākums saskaņot plānoto kultūras pasākumu kalendāru ar Dundagas 

kultūras pils un Kolkas tautas nama vadītājiem.  
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Pašvaldības pienākumi ir savu iespēju robežās finansiāli un materiāli atbalstīt ikgadējā 

pasākumu plānā ietvertos projektus. 

 Līvu savienībai ir tiesības un pienākums sniegt Līvu fondam organizatorisku un idejisku 

atbalstu līgumā noteikto mērķu realizācijai. 

Pieņemot 2011. gada budžetu, pašvaldība rezervēja līdzekļus augstāk minētā līguma izpildei, 

jo līdz budžeta pieņemšanai netika saskaņots plānoto kultūras pasākumu kalendārs un 

summas. 

2011. gada 19. jūlijā Dundagas novada domes priekšsēdētāja saņēma vēstuli pa elektronisko 

pastu no Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta par nepieciešamību finansēt 

Lībiešu bērnu un jauniešu radošo nometni par Ls 1768,00 un autobusu 50 cilvēku grupai, lai 

varētu doties ekskursijā. 

2011. gada 22. jūlijā ir saņemts Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta 

iesniegums ar lūgumu sniegt atbalstu Līvu svētkiem Mazirbē 2011. gada 6. augustā. 

Atbalstu lūdz sniegt, atvedot un uzstādot svētku teritorijā 5 pārvietojamās tualetes, nodrošināt 

ar pašvaldības policijas klātbūtni un akceptēt ielu tirdzniecību svētku norises laikā Mazirbē.  

No 2011. gada budžetā ieplānotajiem līdzekļiem sabiedriskajām organizācijām trīspusējā 

sadarbības līguma izpildei ir atlikuši Ls 2024,30.   

Biedrība „Līvu(lībiešu) savienība „Līvōd Īt”” no 2009. gada 13. augusta ir parādā Mazirbes 

speciālai internātpamatskolai par telpu nomu nometnes vajadzībām par laika periodu no 

20.07.- 31.07.2009. Ls  1617,00. Biedrībai ir sūtīts savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts, 

bet tas nav parakstīts un apmaksāts līdz šim brīdim. 

Lai dzēstu savstarpējos norēķinus, nepieciešams lemt par ieplānoto līdzekļu pārskaitīšanu 

Mazirbes speciālai internātpamatskolai un atlikušo Ls 407,30 novirzīšanu atbalsta sniegšanai 

Līvu svētkiem Mazirbē. 

 

Pēc diskusijām deputāte L.Vīksna ierosina balsot par katru lēmuma punktu atsevišķi. 

Par lēmuma 1 punktu 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, T.Liepa, V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, 

Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret – 2 (L.Vīksna,  I.Jānberga), atturas – nav 

Par lēmuma 2 punktu 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 202. „Par finansiālu atbalstu Līvu svētkiem un izdevumiem Lībiešu 

bērnu un jauniešu radošajai nometnei” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

28.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumiem 

G.Abaja 

28.1. 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam Apeņi 

Pamats: 

 Olgas Tebernieces iesniegums par īpašuma „Apeņi” ar kadastra Nr.8850-032-0013 

sadalīšanu, reģ. Nr. T-263, 29.06.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 

 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
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Mērķis: Nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadalīšana. 

 

Izvērtējums:  

Īpašums „Apeņi” ar kadastra.Nr.8850-032-0013 sastāvošs no zemes vienības ar  

kad.apz.8850-032-0013 12,8 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka, divi šķūņi un kūts, 

atrodas Plintiņu teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Īpašniece 

vēlas no zemes vienības atdalīt zemes gabalu 1500 m
2
 platībā, ko paredzēts izmantot SIA 

„Latvijas Mobilais telefons” bāzes stacijas būvniecības vajadzībām. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Apeņi” zemes vienība ar kad.apz.8850-

032-0013 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības teritorija” (LT) un 

„Meža teritorija” (MT). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 

saistošo noteikumu Nr.7 prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 

izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 203/1. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Apeņi“ 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

28.2. 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam Rīgzemes 

Pamats: 

 Agra Libreiha iesniegums par īpašuma „Rīgzemes” ar kadastra Nr.8850-004-0007 

sadalīšanu, reģ. Nr. L-304, 18.07.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 

 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

 

Mērķis: 

Nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadalīšana. 

 

Izvērtējums:  

Īpašums „Rīgzemes” ar kadastra Nr.8850-004-0007 sastāvošs no zemes vienības ar  kad.apz. 

8850-004-0007 26,1 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka un ferma, atrodas Cirstes 

teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Īpašnieks vēlas sadalīt zemes 

vienību trīs daļās. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Rīgzemes” zemes vienība ar 

kad.apz.8850-004-0007 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības 

teritorija” (LT) un „Meža teritorija” (MT). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar 

Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7 prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 

izstrādājams zemes ierīcības projekts. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 203/2. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Rīgzemes“ 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

                                                            29.§ 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

G.Abaja 

Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

 SIA „BITE Latvija” iesniegums Nr.DD-3-31.2/11/1027 

 

Mērķis: 

Piešķirt nosaukumu un adresi ekspluatācijā nododamiem objektiem. 

 

Izvērtējums:  

SIA „BITE Latvija” griezusies ar iesniegumu Dundagas novada pašvaldībā ar lūgumu piešķirt 

nosaukumu un adresi būvei – elektronisko sakaru tornim un bāzes stacijai, kas atrodas 

Dundagas novadā, Dundagas pagastā, Mazirbes teritoriālā ciemā, īpašumā „Ķirškalni”, 

kadastra Nr.8850-001-0015.  

2008.gada 20.maijā noslēgts nomas līgums Nr.TAL19 starp iznomātāju, Edgaru Milleru, no 

vienas puses un nomnieku, SIA „BITE Latvija”, no otras puses par zemes gabala iznomāšanu 

mobilā telefona bāzes stacijas izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.  

Iznomātajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0015-8002 nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis 1201 - ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.  

Iznomātajā zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0015-8002 izvietota SIA 

„BITE Latvija” piederoša bāzes stacija un elektronisko sakaru tornis. 

Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 

(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 204. „Par nosaukuma un adreses piešķiršanu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

30.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

G.Abaja 

Pamatojums: 

 Ināras Šteinas iesniegums ar reģ. Nr. Š-317, 22.07.2011. 

 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 
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 23.02.2010. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

aktualizācijas noteikumi” 

 

Mērķis: Piešķirt nosaukumu no īpašuma „Sīpoli” atdalāmai zemes vienībai. 

 

Izvērtējums:  

Nekustamais īpašums „Sīpoli” ar kad. Nr.8850-014-0038 un kopējo platību 22,17 ha, sastāv 

no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-014-0038 9,9 ha platībā (atrodas Sūdes teritoriālā ciemā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-013-0043 12,27 ha 

platībā (atrodas Āžu teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā). 

Zemes īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, nemainot zemes vienību robežas.  

Atdalot zemes vienību no kopējā īpašuma, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu tam ir 

jāpiešķir nosaukums. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 205. „Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

31.§ 

Par detālplānojumu īpašumam „Ezeru Spīdolas” 

G.Abaja 

Pamatojums 

 Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.67 (Protokols Nr.4; 9.§) 

 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 78.punkts. 

 

Mērķis 

Noteikt detalizētus zemes izmantošanas noteikumus un zemes izmantošanas aprobežojumus 

īpašumā Ezeru Spīdolas”. 
 

Izvērtējums 

Detālplānojuma izstrādātājs ir izpildījis Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr.67 

noteiktās prasības pilnveidot detālplānojuma pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem 

un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 

I 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde, kuras 

vārdā rīkojās VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, norādīja uz kļūdaini 

minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas detālplānošanas brīdī bija zaudējuši spēku. 

Minētā kļūda ir labota, Paskaidrojumā rakstā 4.7.nodaļā un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos (TIAN) ir norādīti MK 2010. gada 16.marta noteikumi Nr. 261 

"Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība". 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa norādīja: 

1)Gala redakcijā grafiskajā daļā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem; 

2) 20 kV EPL aizsargjoslu iezīmēt vienā unikālā līmenī. 

Abi norādījumi ņemti vērā vektordatu dwg formātā sagatavotajā grafiskajā materiālā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Ventspils 

reģionālā vides pārvalde sagatavoja rekomendācijas detālplānojuma pilnveidošanai: 
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1) noteikt detālplānojuma sastāvdaļas atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 

51.punktam; 

Prasība izpildīta. Gala redakcija sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) un pārskata par detālplānojuma izstrādi; 

2) detālplānojumu izstrādāt atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 un Aizsargjoslu 

likumam; 

Prasība izpildīta. Ir ievērotas MK 06.10.1009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” I, V un VI nodaļu prasības detālplānojumiem; 

3) Paskaidrojuma rakstā, Teritoijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju 

par paredzamo vēja ģeneratoru skaitu un to raksturojumu (vēja turbīnu centra augstums, 

rotora diametrs, kopējais augstums); 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma rakstā 4.3.nodaļā un TIAN punktos 1.4., 2., 3., 4. un 5. ir doti 

ģeneratoru tehniskie dati; 

4) Ietvert informāciju par tuvākajām viensētām; 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā ietverta informācija par viensētām; 

5) Ietvert informāciju par teritorijas applūdinājuma varbūtību; 

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā. Pārskatā par 

detālplānojuma izstrādi pievienots LVGMC ūdens līmeņa novērtējums; 

6) Noteikt pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas; 

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā gan tauvas joslas, gan aizsargjoslas ir attēlotas. TIAN 

punktos 2., 3., 4. un 5. dotas aizsargjoslu un tauvas joslu platības; 

7) Papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamos 

reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~40 m, kā arī stiprāka vēja laikā; 

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 4.5.nodaļā. Pārskatā par 

detālplānojuma izstrādi papildus pievienots SIA „R&D akustika” 14.04.2011. atzinums 

Nr.008/2011; 

8) Ietvert informāciju par vēja ģeneratoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku; 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.4.nodaļā dots skaidrojums, kā tika noteikts 

aizsargjoslas attālums. Aizsargjoslu likums metodikas izstrādi uzdod Ekonomikas ministrijai; 

9) Pārskatīt plānoto vēja ģeneratoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar 

Aizsargjoslu likuma 58.
1
 pantu; 

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā ir atrisināts ģeneratoru izvietojums, lai viena ģeneratora 

aizsargjoslā neatrastos kāds cits ģenerators; 

10) Noteikt lauksaimniecības zemju platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa; 

Prasība izpildīta. TIAN punktos 2., 3., 4. un 5. dotas zemes platības, kādās ir atļauta zemes 

lietošanas kategorijas maiņa; 

11) Detālplānojumu pārstrādāt balstoties uz monitoringa, putnu migrāciju sezonās ievāktajiem 

datiem par putnu pārlidojumu trasēm, galvenajām putnu barošanās vietām un nozīmīgākajām 

nakšņošanas vietām; un 12) Sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju 

periodā veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas monitoringu dabā; 

Prasības izpildītas. Informācija un secinājumi par putnu migrāciju un monitoringa veikšanu 

dota paskaidrojuma raksta 4.6.nodaļā. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienoti: a) 

Latvijas ornitoloģijas biedrības atkārtots 28.02.2011. atzinums, b) detālplānojuma pasūtītāju 

06.04.2011. līgumi par putnu un sikspārņu monitoringa veikšanu 2011. – 2014.gados, c) 

2011.gada monitoringa rezultāti. 

13) Konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja ģeneratoru parka izveidi 

teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem  nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām; 

Prasība izpildīta. Dundagas novada Dome ir pieprasījusi informāciju un nosacījumus no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 15.02.2011 

(Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienota novada Domes vēstule Nr.3-23.2/26 dabas 

aizsardzības pārvaldei). Tā kā līdz šim nav saņemta atbilde, saskaņā ar MK 06.10.2009. 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12. un 
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15.punktiem, detālplānojuma teritorijā Dabas aizsardzības pārvaldei nav interešu, kuras 

institūcija aizstāv. 

Citu nosacījumu un rekomendāciju nav bijis. 
 

II 

Pamatojoties uz MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 77.punktu no 22.06.2011. līdz 13.07.2011 ir notiksi iedzīvotāju un 

institūciju, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto detālplānojumu, iepazīstināšana ar šā 

plānojuma galīgo redakciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti pozitīvi atzinumi 

ir saņemti no Veselības inspekcijas, AS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts Zemes dienesta. 

No iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām priekšlikumi un ieteikumi nav saņemti. 

Laikrakstos ir publicēti paziņojumi un institūcijas ir informētas par detālplānojuma 

izskatīšanas sēdes laiku un vietu 27.07.2011. 

 

III 

VARAM Dabas aizsardzības pārvalde, atbildot uz pašvaldības 15.02.2011. vēstuli Nr.3-

23.2/26, 18.07.2011. ir sagatavojusi nosacījumus detālplānojuma izstrādei, kas reģistrēti 

pašvaldībā 21.07.2011. Dokuments pievienots detālplānojuma materiāliem. Dabas 

aizsardzības pārvaldes nosacījumi detālplānojuma izstrādei pēc būtības neatšķiras no 

Ventspils reģionālās vides pārvaldes nosacījumiem un atzinumā sniegtajām rekomendācijām. 

Dabas aizsardzības pārvaldes prasības novērtēt ietekmi uz putnu un sikspārņu sugām ir 

izpildījuši pieaicinātie eksperti: par putnu sugām – Rolands Lebuss, kas pārstāv Latvijas 

ornitoloģijas biedrību, un par sikspārņu sugām – Viesturs Vintulis, kas pārstāv Latvijas 

Universitātes Bioloģijas fakultāti. 

Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumos ir ieteikums veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu detālplānojumam, paplašinot izvērtējamo teritoriju pēc iespējas plašāk (visu 

Ezerpļavu teritoriju). Ieteikums ir balstīts uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

8.panta (1)daļu, par darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, kā arī šā likuma 2.pielikumā 

minētajām darbībām enerģētikā - vēja elektrostaciju būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 

20 metrus. Minētajam ieteikumam veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

detālplānojumam nav tiesiska pamatojuma. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (5)daļa paredz, ka plānošanas 

dokumentiem, kuri attiecas uz nelielu teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī 

stratēģisko novērtējumu neveic, izņemot gadījumus, kad šo dokumentu  īstenošana var būtiski 

ietekmēt vidi. Par to, ka dokumenta īstenošana būtiski vidi neietekmē ir saņemts ornitoloģijas 

un hiropteroloģijas ekspertu slēdziens. 

MK 23.03.2004 Noteikumi nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 2.punktā nosaka dokumentu veidus, kuriem stratēģiskais novērtējums ir 

nepieciešams: 2.2.1. plānošanas reģionu un republikas pilsētu teritorijas plānojumiem; un 

2.2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa nozaru politikas plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz 

visas nozares plānošanu. Detālplānojumi nav politikas plānošanas dokumenti. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 206. „Par detālplānojumu īpašumam „Ezeru Spīdolas”” 

Lēmums pievienots protokolam. 
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32.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

G.Abaja, A.Felta 

Pamatojums: 

 Elgas Pētersones iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi īpašumā „Liepnieki” ar kadastra Nr.8850-030-0042 reģ. Nr. P-302, 15.07.2011. 

 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 

 MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 

 

Mērķis: Apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši Dundagas novada Dundagas 

pagasta teritorijas plānojumam. 

 

Izvērtējums:  

Īpašums „Liepnieki” ar kadastra Nr.8850-030-0042 sastāv no zemes vienības ar  kad.apz. 

8850-030-0042 7,4 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, šķūņi un kūts, zemes 

vienības ar kad.apz. 8850-030-0043 6,3 ha platībā un zemes vienības ar kad.apz. 8850-030-

0044 0,3 ha platībā. Īpašums atrodas Sumburciema teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā.  

Īpašniece vēlas apmežot īpašuma „Liepnieki” zemes vienības ar  kad.apz. 8850-030-0042 

esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,8 ha platībā atstājot 1 ha lauksaimniecības zemes 

ap mājām un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-030-0043 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

1,9 ha platībā. Īpašumā „Liepnieki” kopā plānots apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

5,7 ha platībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta.  

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums 

ir garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 

Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar 

saistošiem noteikumiem Nr.7, īpašuma „Liepnieki” zemes vienībās ar kad.apz. 8850-030-

0043 un 8850-030-0044 lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi 

uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 207. „Par zemes lietošanas mērķa maiņu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

33.§ 

Par īpašuma Pils iela 6A privatizācijas projektu 

G.Abaja, A.Felta 

 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 28.04.2011. lēmums Nr.93. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.pants.  

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa tiesiskumu. 
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Izvērtējums 

Pamatojoties uz Dundagas novada Domes 28.04.2011. lēmumu Nr.93 laikrakstā "Latvijas 

Vēstnesis" un pašvaldības laikrakstā „Dundadznieks” tika publicēts paziņojums par objekta 

„Pils iela 6A” nodošanu privatizācijai. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

objektu privatizāciju” prasībām objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu iesniegšanas 

termiņš bija 2011.gada 4.jūlijs. Privatizācijas projekti nav saņemti. Pieteikumus par 

pirmpirkuma tiesību realizāciju varēja iesniegt līdz 2011.gada 20.jūlijam. 2011.gada 19.jūlijā 

ir saņemts pieteikums izmantot pirmpirkuma tiesības no objekta „Pils ielas 6A” nomnieka 

Drosmas Greiško. 

Mēneša laikā pēc privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa 2011.gada 4.jūlijā saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.pantu novada Domei 

jāizskata iesniegtie privatizācijas projekti un jāpieņem lēmums par viena no iesniegtajiem 

projektiem apstiprināšanu, vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai 

jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 208. „Par īpašuma Pils iela 6A privatizācijas projektu” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

34.§ 

Par izpilddirektora amatu 

 G.Abaja 

 

34.1. 

Par Ģirta Kalnbirzes atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora un 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatiem 

 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 11.punkts; Darba likuma 114.pants 

 

Mērķis 

Darba tiesisko attiecību izbeigšana 

 

Izvērtējums 

Ģirts Kalnbirze 2011.gada 11.jūlijā iesniedzis iesniegumu Dundagas novada domes 

priekšsēdētājai Guntai Abajai ar lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora un Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja 

pienākumu pildīšanas ar šī gada 27.jūliju. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga, V.Rande, A.Felta, 

S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret - 2 (L.Vīksna, T.Liepa), 

atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 209/1. „Par Ģirta Kalnbirzes atbrīvošanu no Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektora un Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

vadītāja amatiem” 

Lēmums pievienots protokolam. 
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34.2. 

Par Mareka Gricika iecelšanu par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru un 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju 

 

Pamats 

1. Dundagas novada Domes 2011.gada 27.jūlija lēmums Nr.209/1 (prot. Nr.12., 34.1.§) 

2.. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja G.Abaja, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 

68.pantu izsaka priekšlikumu - Dundagas novada Domes izpilddirektora un Dundagas novada 

pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatā iecelt Mareku Griciku, dzimušu 

29.01.1974. 

Ar pretendentu uz izpilddirektora amatu daļa deputātu tika iepazīstināti jau iepriekš, 

kā arī sēdes laikā pretendents klātienē iepazīstina ar sevi un savu iepriekšējo darba pieredzi, 

tādēļ atkārtoti kandidatūra netiek apspriesta, un sēdes vadītāja G.Abaja aicina balsot par 

Mareka Gricika, personas kods 290174-12503, iecelšanu par Dundagas novada Domes 

izpilddirektoru un Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 209/2. „Par Mareka Gricika iecelšanu par Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektoru un Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

35.§ 

Par vadītāju projektam “Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu 

skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar 

amatniecības mācību programmu iespējām” 

G.Abaja, V.Rande, S.Šnikvalde 

 

Pamatojums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants un Dundagas novada pašvaldības iestādes 

“Saimnieciskais dienests” nolikuma 1.punkts. 

 

Mērķis 

Vadītāja iecelšana projektam “Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu 

skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar 

amatniecības mācību programmu iespējām”. 

 

Izvērtējums 

Līdz šim minēto projektu vadījis Dundagas pašvaldības izpilddirektors. Ģirts Kalnbirze 

iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu pildīšanas. Dundagas novada dome nolēmusi atbrīvot viņu no 

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu pildīšanas ar šī gada 27.jūliju. Lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu projekta vadīšanas turpināšanu, nepieciešams noteikt projekta 

vadītāju. 

 

Diskusiju rezultātā secināts, ka projektā paredzētie darbi iet uz priekšu „lēni un smagi”, jo 

visu laiku noris konflikti starp būvniekiem, būvuzraugu un pasūtītāju, t.i. starp 
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vēsturiskā/autentiskā saglabāšanu un mūsdienīgo moderno izpildījumu; būvnieki neņem vērā 

aizrādījumus/ieteikumus utt. Ir ierosinājums nozīmēt par projekta asistentu I.Abaju. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L.Vīksna, I.Jānberga, V.Rande, A.Felta, 

S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 1 (T.Liepa – tas 

darbs ies vēl lēnāk uz priekšu, zinot I.Abaja prasības pēc autentiskuma...) 

/deputāte G.Abaja balsojumā nepiedalās/ 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 210. „Par vadītāju projektam “Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves 

atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju 

izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām”” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

Sēdes vadītāja G.Abaja aicina deputātus balsot par darba kārtībā apstiprināto izskatāmo 

jautājumu maiņu, t.i mainīt vietām 36 ar 37 jautājumu 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, T.Liepa, 

V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas 

– nav 

NOLEMJ: 

Mainīt vietām darba kārtībā izskatāmos jautājumus 

 

36.§ 

Par publicēšanās tiesībām avīzē „Dundadznieks” 

G.Abaja, B.Ose, V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zadiņš 

 

Sēdes vadītāja G.Abaja informē, ka 2011.gada 26.jūlijā saņemts deputāta Aldona 

Zumberga pieprasījums ar pielikumiem (26.07.2011., reģ. Nr. DD Z-324) par lūgumu 

nodrošināt iespēju brīvi paust savu viedokli, pamatojoties uz likuma „Par presi un citiem 

masu informācijas līdzekļiem” 1.pantu Preses brīvība un 25.panta 5.punktu. 

No iesnieguma konstatē, ka: 

* šāds pieprasījums domei tapis pamatojoties uz redkolēģijas atbildes vēstuli 

A.Zumbergam pēc viņa raksta nepublicēšanas avīzē „Dundadznieks”, pamatojot ar to, ka „tas 

ir pārāk garš ” un pieļaujot iespēju, ka redakcija saņemtu pretrakstus un izdevums turpmāk 

varētu kļūt par politizētu izdevumu, kāds neesot tās mērķis; 

* redkolēģija piedāvājusi A.Zumbergam atbildēt uz redaktora A.Auziņa 

sagatavotajiem intervijas jautājumiem tādā formātā, kādā ir intervēti visi deputāti, t.i. līdz 

10 000 zīmēm. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, 

R.Rūmniece), pret - 2 (T.Liepa, V.Rande), atturas – 3 (S.Šnikvalde, L.Vīksna, Ē.Bērzkalns) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 211. „Par publicēšanās tiesībām avīzē „Dundadznieks” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

                                                            37.§ 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka maiņu 
 

37.1.§ 

Par Gunta Pirvita atbrīvošanu no Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

amata 

G.Abaja 
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Pamatojums  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts 40.panta otrā daļa 

 

Mērķis 

Atbrīvošana no amata 

 

Izvērtējums 

Guntis Pirvits 2011.gada25.jūlijā iesniedzis iesniegumu Dundagas novada domei ar lūgumu 

atbrīvot viņu no Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

 

NOLEMJ (bez balsojuma): 

Pieņemt lēmumu Nr. 212/1. „Par Gunta Pirvita atbrīvošanu no Dundagas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka amata” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

37.2. § 
Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

G.Abaja, A.Felta, V.Rande, T.Liepa 
 
 Novada domes priekšsēdētāja informē par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka amatam izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību – saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

20.pantu vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl no domes deputātiem, un 

ikvienam ir tiesības izvirzīt kandidatūru vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu domes priekšsēdētāja 

vietnieks ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairākumu no klātesošo deputātu balsu skaita. 

Deputāte A.Felta domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Lindu 

Vīksnu, pamatojot, ka  viņai ir liela pieredze gan kā deputātei, gan kā iestādes vadītājai. 

Deputāts Valdis Rande izvirza deputātu Ēriku Bērzkalnu. Ē.Bērzkalns savu 

kandidatūru noņem, pamatojot ar lielo aizņemtību un noslogojumu pastāvīgajā darba vietā. 

Deputāts V.Rande izvirza otru kandidatūru – deputāti Tiju Liepu, pamatojot, ka viņa ir 

deputāte ar „stingru mugurkaulu”. Deputāte T.Liepa noņem savu kandidatūru. 

 

Citas kandidatūras izvirzītas netiek. 
 
Balsu skaitīšanai no klātesošajiem tiek izveidota balsu skaitīšanas komisija 3 locekļu sastāvā– 

komisijas priekšsēdētāja Asja Felta, komisijas locekļi – Valdis Rande, Tija Liepa. 
 
Novada domes priekšsēdētāja izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija 

varētu sagatavoties balsošanas procedūrai. Tiek sagatavotas 11 (vienpadsmit) vēlēšanu zīmes 

aizklātai balsošanai, kurās ierakstīts viens domes priekšsēdētāja vietnieka kandidāta vārds un 

uzvārds – Linda Vīksna. 
 
Tiek veikta aizklāta balsošana. 

 

Pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka visi klātesošie deputāti ir nobalsojoši, tiek izsludināts 

pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus. 

 

Balsu skaitīšanas komisija iesniedz balsu skaitīšanas protokolu Nr.1 (pielikumā).  

 

Saskaņā  ar likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus 

aizklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - 2, atturas – nav 
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Pieņemt lēmumu Nr. 212/2. „Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanām” 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 
 
Sēde slēgta plkst.14.35. 

 

 

Protokols parakstīts 01.08.2011.  

 

 

Sēdes vadītājs                   G.Abaja 

 

 

 

Protokolēja        D.Kurpniece 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.177. 

27.07.2011. 
2.§ 

Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 
 

Pamatojums 

2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļu izlietošanas kārtība” 

 

Mērķis 

Braucamās virskārtas uzlabošana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas pagasta ielai Nr.25 ir veca, nodilusi, bedraina asfaltbetona sega, kurai tiek 

uzklāta asfalta virskārta 4 cm biezumā 92 m garumā. 

2. Pirms ielas labošanas jānovērš notekūdeņu krāšanās uz ceļa. 

3. Ielas asfaltēšanai nepieciešami aptuveni Ls 3000,00 no ceļu fonda līdzekļiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Sagatavot tehnisko dokumentāciju ielai ar ceļu reģ. Nr.25. 

2. Veikt cenu aptauju par asfalta uzklāšanu. 

 
 

 
Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.178. 

27.07.2011. 
3.§ 

Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama 

izsoles atcelšanu 

Pamatojums 

Dundagas novada pašvaldības lēmums nr.16. no 26.01.2011. 

 

Mērķis 

Pārtraukt tautas nama izsoles procesu, jo tautas nama palīgēkas (malkas šķūņi, garāžas) ir 

nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 
 
Izvērtējums 

26.01.2011. Dundagas novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 

atsavināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas tika pasūtīta SIA „LATIO” vērtējums. Pēc SIA 

„LATIO” saņemtā vērtējuma tika izsludināta nekustamā īpašuma izsole. Izsolei būtu jānotiek 

28.07.2011. Pēc izsoles izsludināšanas tika konstatēts, ka kopā ar tautas nama ēku tiek pārdoti 

malkas šķūņi un garāžas kurās glabājas skolēnu autobuss, izpilddirektora automašīna, 

pārvietojamās tualetes u.c. Izvērtējot šādu informāciju nonācām pie secinājuma, ka 

iepriekšminētās pašvaldības mantas nav kur pārvietot un garāžu bloka pārdošana pašvaldībai 

radītu problēmas ērti un efektīvi nodrošināt funkciju izpildi. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pārtraukt nekustamā īpašuma Dundagas pagastā, Dundagā, Pils ielā 9 (kadastra 

apzīmējums 8850 020 0430) atsavināšanas procesu ar 27.07.2011. 

2. Atbildīgais par lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Par īpašuma sadalīšanu skatīt augusta Attīstības un plānošanas komitejas sēdē. 
 
 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.179. 

27.07.2011. 
4.§ 

Par piedalīšanos projektā /tautas tērpi dejotājiem/ 

Pamats: 

13.01.2009. MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"". 

Mērķis 

Saglabāt vietējās tradīcijas, ekspozīcijas, publiskās kolekcijas. Veicināt un nodrošināt 

pašdarbības kolektīvu aktivitātes. 

 

Izvērtējums: 

2010. gada rudenī Dundagas novada dome atbalstīja ieceri atjaunot senioru un vidējās 

paaudzes deju kolektīvu darbību, piešķirot finansējumu kolektīva vadītājas un 

koncertmeistares atalgošanai. Kolektīvi atsākuši darbību. Senioru deju kolektīvā dejo 20 

dalībnieki- 10 dejotāju pāri. Lai kolektīvs varētu priecēt iedzīvotājus novada rīkotajos 

pasākumos, piedalīties skatēs, gatavoties Dziesmu un deju svētkiem ir nepieciešami tautas 

tērpi, jo pašreiz kolektīvs dejo ar nomātiem tērpiem. 

    Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu uz 

pasākumu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” laikā no 26.06.2011. līdz 26.07.2011.  

Saskaņā ar LR MK 13.01.2009. noteikumu Nr.33 18.1.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem 

lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, 

norādot finansēšanas avotus. 

Projekta kopējās izmaksas ir  Ls 3189,08, no kuriem attiecināmās izmaksas ir Ls 2614,00. 

Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām jeb Ls 261,40 un PVN 22% 

no kopējām projekta izmaksām jeb Ls 575,08. Kopā pašvaldības līdzfinansējums sastāda Ls 

836,48. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Iesniegt projektu „Tautisko deju tērpu iegāde Dundagas novada senioru deju kolektīvam” 

par kopējo summu Ls 3189,08, attiecināmās izmaksas Ls 2614,00 Eiropas Savienības Eiropas 
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" 

2. aktivitātes rīcībā «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana»; 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.180. 

27.07.2011. 
 

5.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu 

 Dundagas kultūras pils kultūras pasākumiem 

 
Pamatojums:  

• Dundagas novada pašvaldības iestāžu organizētie pasākumi Kurzemes Dziesmu diena 

Dundagā un Slīteres ceļotāju diena. 

• Kultūras pasākumu plāns 2011.gada 2.pusgadam 

 

Mērķis:  

Lemt par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumu izmaksu segšanai. 

 

Izvērtējums:  

2011.gada 4.jūnijā Dundagā notika pasākums  Kurzemes Dziesmu diena Dundagā, 

kuru Dundagas novada pašvaldība organizēja sadarbībā ar  Kultūrizglītības un nemateriālā 

mantojuma centru. Sākotnēji sadarbībai atsaucās arī Talsu novada pašvaldība. Svētku mērķis 

bija stiprināt kopmuzicēšanas tradīcijas, sagatavot repertuāru 2013.gada Dziesmu un deju 

svētkiem, veicināt nacionālās identitātes apzināšanos, daudzināt Dundagas novada vārdu 

plašai sabiedrībai. 

Pēc izsludinātās pieteikšanās Dziesmu dienai dalībnieku skaits pieauga 4 reizes pēc 

plānotā. Kopumā svētkos piedalījās  1800 dalībnieki, līdz ar to ievērojami sadārdzinājās 

izmaksu tāme, pārsniedzot budžetā plānotos līdzekļus. Lielākos sadārdzinājumus veidoja 

Dundagas parka estrādes papildus konstrukciju izbūve, skaņu un gaismu aparatūras noma, 

tualešu noma, atkritumu apsaimniekošana,  reprezentācijas izdevumi. 

Kurzemes dziesmu diena tika rīkota vienlaicīgi ar Slīteres ceļotāju dienu, kuras 

aktivitātes aptver plašu novada teritoriju. Izmaksas saistītas ar papildus tualešu uzstādīšanu, 

atkritumu apsaimniekošanu. 

 Dziesmu dienu  līdzfinansēja Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, tika 

piesaistīti sponsori kopējo  izdevumu segšanai, kā arī izlietoti Kultūras pasākumu budžetā 

ietaupītie līdzekļi. Slīteres ceļotāju diena tika organizēta sadarbībā ar Lauku ceļotāju. 

 Ar Dundagas novada domes lēmumu Nr. 136. 14.§ no 25.05.2011. pasākumu 

organizēšanai tika izlietoti līdzekļi no Kultūras pils kultūras pasākumu budžeta. Pēc 

apkopotās svētku ieņēmumu un izmaksu tāmes no kultūras pasākumu budžeta papildus 

izlietoti Ls 3486,00 lati. Pārskatot kultūras pasākumu plānu, rasts papildinājums Ls 1290,00. 
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Kultūras pils kultūras pasākumu budžeta nepieciešami papildus Ls 2196,00 kultūras 

pasākumu finansēšanai otrajā pusgadā. 

Pielikumā pasākumu izmaksu un ieņēmumu tāme. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

1. Apstiprināt Dundagas kultūras pils kultūras pasākumu plānu  un tā izmaksu un ieņēmumu 

tāmi 2011.gada 2.pusgadam neparedzot līdzekļus darbinieku ballei no kultūras budžeta. 

2. Piešķirt papildus līdzekļus Ls 2196,00 apmērā kultūras pasākumu finansēšanai otrajā 

pusgadā no budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem. 

3. Pārtraukt līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras jautājumos. 
 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.181. 

27.07.2011. 
6.§ 

Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā 

Pamats: 

28.06.2011. gada iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas. 

 

Izvērtējums: 

Dundagas vidusskolas direktore lūdz no plānoto pakalpojumu izmaksām kodā 2279 pārvirzīt 

Ls 700,00 uz iestādes uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem kodā 2350, lai varētu veikt 

notekreņu maiņu skolas ēkai Talsu ielā 18.  

Ir sniegts Dundagas novada pašvaldības būvvaldes atzinums Nr. 28/2011 par būves pārbaudi. 

Konstatēts, ka ēkai bojātas notekūdeņu novadīšanas caurules. 

Līdzekļi tiek ņemti no plānotajiem jumta tīrīšanas pakalpojumiem ziemas periodā. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Veikt Dundagas vidusskolas budžeta ietvaros grozījumus par Ls 700,00, pārdalot līdzekļus no 

koda 2279 uz kodu 2350. 
 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.182. 

27.07.2011. 
7.§ 

Par finansējuma piešķiršanu volejbola sacensībām „Pāces kauss” 

Pamats: 

12.07.2011. gada iesniegums no Dundagas iedzīvotāja Ginta Jānberga. 

 

Izvērtējums: 

Gints Jānbergs lūdz piešķirt finansiālu atbalstu Ls 100,00 apmērā volejbola sacensību „Pāces 

kauss” organizēšanai, kuras notiks 2011. gada 30. jūlijā.  

 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Piešķirt Ls 100,00 apmērā volejbola sacensību „Pāces kauss” organizēšanai no sporta 

budžeta. 

2. Apstiprināt kancelejas vadītāju Sandru Kokoreviču par norēķinu personu.  

 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.183. 

27.07.2011. 
8.§ 

Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem 

Pamatojums 

Likums „Par pašvaldībām” 15.pants un Dundagas novada domes Saistošie noteikumi „Par 

2011.gada pašvaldības budžetu” 

 

Mērķis 

Darba telpu remonts un iekārtošana pašvaldības juriskonsulta vajadzībām, nodrošinot darba 

vides prasības 

 

Izvērtējums 

1. Centrālās administrācijas pārvalde ir izteikusi vajadzību par telpu remontu Pils ielā 5-1 

pašvaldības juriskonsulta vajadzībām un to veiktu Dundagas pagasta Saimnieciskais dienests. 

2. Sk. klāt pievienoto remonta izdevumu tāmi. 

3. Līdzekļus ņemt no Būvvaldes budžetā plānotajiem līdzekļiem degvielai. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Piešķirt līdzekļus Ls 340,00 telpu remontam Pils ielā 5-1 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.184. 

27.07.2011. 
9.§ 

Par Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības speciālista amatu Dundagas novada 

pašvaldībā 

 

Pamatojums 

1.  Likums „Par pašvaldībām” 15.pants – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas; 18. 

punkts – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

2. „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” no 01.01.2003.; 

3. MK noteikumi nr.82 no 17.02.2004. „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 

Mērķis 

Izpildīt normatīvo aktu prasības kuri reglamentē Civilās Aizsardzības un Ugunsdrošības 

prasības pašvaldībā. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā nav speciālista, kurš nodarbotos ar CA un Ugunsdrošības 

jautājumu risināšanu un koordinēšanu. Ņemot vērā to, ka pašvaldībā strādā Darba Drošības 

speciālists uz nepilnu darba laiku un to, ka šis speciālists būtu gatavs pašvaldības ietvaros 

realizēt CA plānu un uzraudzīt pašvaldības iestāžu ugunsdrošības jautājumus, iesaku Darba 

Drošības speciālistam palielināt darba apjomu par vienu darba dienu nedēļā un uzdot par 

pienākumu pildīt CA un Ugunsdrošības speciālista pienākumus Dundagas novada pašvaldībā. 

2. Budžetā ir ieplānoti līdzekļi šim mērķim. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Apstiprināt ar 01.08.2011. par Dundagas novada pašvaldības Civilās Aizsardzības un 

Ugunsdrošības speciālistu Benitu Osi un noteikt darba kopējo apjomu 32 stundas mēnesī. 

 

 
 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.185. 

27.07.2011. 
10.§ 

Par piedalīšanos projektā „Dundagas Dakterlejai - 200” 

 

Pamats: 

1. 13.01.2009. MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"". 

 

Izvērtējums: 

Dundagas tūrisma informācijas centra vadītāja Alanda Pūliņa ir izrādījusi iniciatīvu un 

ierosinājusi projekta ietvaros labiekārtot Dundagas Dakterleju.  Paredzēts ir atjaunot visā 

garumā koka laipas līdz avotiņam, uzstādīt tūrisma  informācijas stendus un soliņus. 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu 

uz pasākumu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” laikā no 26.06.2011. līdz 26.07.2011.  

Saskaņā ar LR MK 13.01.2009. noteikumu Nr.33 18.1.punktu pašvaldības domei ir 

jāpieņem lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru, norādot finansēšanas avotus. 

Projekta kopējās izmaksas ir  Ls 1535,57, no kuriem attiecināmās izmaksas ir Ls 

1258,66. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām jeb Ls 125,87 un 

PVN 22% no kopējām projekta izmaksām jeb Ls 276,91. Kopā pašvaldības līdzfinansējums 

sastāda Ls 402,78. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Iesniegt projektu „Dundagas Dakterlejai - 200” par kopējo summu Ls  1535,57, 

attiecināmās izmaksas Ls 1258,66 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" 2. aktivitātes rīcībā „Atpūtas 

vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana”; 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no 2012. gada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.186. 

27.07.2011. 
11.§ 

Par grāmatvedības datu ievadīšanu jaunajā 

 datorprogrammā „HORIZON” 

Pamatojums 

2009.gadā iegādāta grāmatvedības datorprogramma „HORIZON” 

 

Izvērtējums 

1. 2009.gadā Dundagas novada pašvaldība iegādājās jaunu grāmatvedības datorprogrammu 

„HORIZON”. Tā kā pašvaldībā ir vairākas iestādes ar savu grāmatvedību, un tas, ka 

2009.gadā Dundagas pašvaldība apvienojās ar Kolkas pašvaldību, un daļa no iestādēm strādā 

ar cita tipa grāmatvedības programmām, būtu nepieciešams pašvaldībā kopumā pāriet uz 

viena tipa grāmatvedības programmām. Pašvaldība ir iegādājusies programmu „HORIZON” 

un lēmusi, ka šī grāmatvedības  programma būs visā pašvaldībā vienota. Lai veiksmīgi pārietu 

uz jauno grāmatvedības programmu, būtu nepieciešams papildus darbinieks, kurš veiktu datu 

pārnesi no vienas programmas uz otru. Pamatojoties uz iepriekš teikto, ierosinu slēgt 

uzņēmumu  līgumu par konkrēta darba veikšanu (veicamais darba apjoms pielikumā). 

2. Līdzekļus paredzēt no budžetā ienākošajiem papildus līdzekļiem. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Slēgt Uzņēmuma līgumu ar Danu Rozenbergu uz termiņu 3 mēneši par kopējo summu LVL 

1117,00 (tai sk. nodokļi). 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.187. 

27.07.2011. 
12.§ 

Par  īpašuma iegādi 

Pamatojums 

1. Dundagas novada Domes 22.06.2010. sēdes lēmums Nr.233. 

2. Laumas Silevičas 15.07.2011. iesniegums. 

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2)punkts un 15.panta 2)punkts. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada Dome 2010.gada 22.jūnija sēdē ar lēmumu Nr.233 atļāva sadalīt īpašumu 

„Pūliņi” trīs daļās, lai izdalītu pašvaldības ceļu atsevišķā īpašumā, kas nepieciešams 

pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Saņemts Laumas Silevičas iesniegums ar piedāvājumu iegādāties Dundagas novada 

pašvaldības vajadzībām nepieciešamo īpašumu 0,13 ha platībā. Pašvaldības funkciju 

realizācijai paredzētais zemes gabals ir reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 2081 ar nosaukumu „Pašvaldības autoceļš 

Pils iela”, kadastra Nr.8850 020 0036, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 

8850 020 0513 . 

Piedāvātā pirkuma cena ir 150 lati, ko sastāda izdevumi par zemes ierīcību, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā, un zemes vienības kadastrālā vērtība: par zemes ierīcību 52,43 

lati, par zemes robežu plāna izgatavošanu 5.31 lati, par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā 

25,- lati, transporta izdevumi 14,26 lati un zemes vienības kadastrālā vērtība 52,- lati. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Pirkt pašvaldības funkciju īstenošanai īpašuma „Pašvaldības autoceļš Pils iela”, kadastra 

Nr.8850 020 0036 (Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.1000 0049 2081) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 8850 020 0513 

par piedāvāto cenu 150,00 (viens simts piecdesmit) lati. 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.188. 

27.07.2011. 
 13.§ 

Par budžeta grozījumiem 

Pamatojums: 

1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 
Izvērtējums: 

Dundagas novada 27.07.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par grozījumiem 2011. gada 

Dundagas novada pašvaldības budžetā tabulas veidā un pielikumos atspoguļo sekojošu 

ieņēmumu un izdevumu palielinājumu kopsummā  par Ls 118 180,00 no budžetā papildus 

ieņēmumiem par cirsmas izsoli Ls 6300,00; pašvaldības policista automašīnas pārdošanas Ls 

55,00; no ārvalstu finanšu palīdzības nodarbinātības veicināšanai Ls 4657,00; ERAF līdzekļi 

Mazirbes speciālai internātpamatskolai Ls 3168,00 un Valsts kases aizdevuma Kubalu skolas 

– muzeja projekta realizācijai Ls 104 000,00. 

Dundagas novada 27.07.2011. g. budžeta grozījumos veiktas sekojošas izmaiņas: 

Pārvaldes budžeta izdevumi palielināti par Ls 2303,00 ( Domes lēmumu izpilde par 

priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas izbeigšanu izmaksātais atlaišanas pabalsts un 

atvaļinājuma kompensācija Ls 1649,00; komandējums uz Čehiju Ls 314,00 un finanšu 

komitejas lēmums par līdzekļu piešķiršanu remontmateriālu iegādei pārvaldes telpām Ls 

340,00); 

Grāmatvedības budžeta izdevumi palielināti par Ls 1117,00 (finanšu komitejas lēmums 

par grāmatvedības pakalpojumu pirkšanu datu pārcelšanai uz jaunu grāmatvedības 

programmu); 

No kredītprocentiem Ls 3321,00 novirzīti uz Kubalu skolas – muzeja budžetu projekta 

līgumu finansēšanai (2011. gada 9. maija līgums ar SIA „Smilšu pilis” par autoruzraudzību Ls 

1744,60, tehniskā projekta gala maksājums Ls 1210,00 un tehniskā projekta ekspertīze Ls 

366,00); 

Būvvaldes budžeta izdevumi kodā 2322 Degviela un eļļošanas materiāli samazināti par 

Ls 794,00 (izmaksu remontmateriāliem pārvaldei un TIC bijušās darbinieces atlaišanas 

pabalsta segšanai Ls 454,00); 

Sabiedriski derīgais darbs  budžeta izdevumu daļa palielināta par Ls 4657,00 no ES 

līdzekļiem nodarbinātības veicināšanai; 

Pārējās vides aizsardzības pasākumu budžets palielināts par Ls 8435,00 no transporta 

budžeta ( plānoto līdzekļu pārdale starp budžetiem); 
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Kubalu skolas – muzeja izdevumu daļa palielināta par Ls 107 085,00 projekta realizēšanai 

no Valsts kases aizdevuma un kredītprocentiem ieplānotā budžeta ( 2011. gadā ievērojami 

samazinājušās mainīgās procentu likmes); 

Kultūras pasākumu izdevumu daļa palielināta par Ls 3275,00 ( Domes lēmumu izpilde 

par kora dalībnieku transporta izdevumu segšanu Ls 568,00 un par līdzfinansējumu projektam 

tautas tērpu iegādei dejotājiem Ls 511,00. Finanšu komitejas lēmums par Ls 2196,00 

Dziesmu dienas izdevumu segšanai). 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Par grozījumiem 2011. gada 

Dundagas novada pašvaldības budžetā. 

2. Uzdot finanšu speciālistei sagatavot uz septembri pārskatu par Kubalu skolas – muzeja 

projektu. 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.189. 

27.07.2011. 
 

14.§ 
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

Pamats: 

 Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu no Gundara Kristovica, personas kods 150165 - 12521. 

 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 

 Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

19.06.2011. vēstule Nr. 11069 (saņemta Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldē 

27.06.2011., iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/9). 

  

Mērķis 

   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus. 

 

Izvērtējums: 

   Gundaram Kristovicam, personas kods 150165 - 12521, deklarētā adrese – Lielā iela 116, 

Mērsrags, Mērsraga pagasts, LV-3284,  Dundagas novada Kolkas pagastā pieder nekustamais 

īpašums „Dzintarzemes”,  kadastra Nr. 8862 004 0116. 

   Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1. 

un 2.daļu Gundars Kristovics ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu. 

   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka, 

ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas. 

   Gundars Kristovics savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav pildījis no 2008. gada 01. janvāra. 

   Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Dzintarzemes” ir Ls 293,62 tajā skaitā 

iepriekšējo gadu nokavējuma nauda Ls 45,11 un tekošā gada nokavējuma nauda Ls 17,14. 

   Kolkas pagasta pārvalde 27.06.2011. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

vēstuli (iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/9), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda esamību 

īpašumam „Dzintarzemes”, jo uz minēto Gundara Kristovica īpašumu tiek vērsta piedziņa. 
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Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu 

parāda piedziņu. 

   Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos nodokļu 

maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1) Piedzīt no Gundara Kristovica, personas kods 150165 - 12521 par īpašumu „Dzintarzemes” 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 231,37 (divi simti trīsdesmit viens lats un 37 

santīmi), iepriekšējo gadu nokavējuma naudu Ls 45,11 (četrdesmit pieci lati un 11 santīmi), 

tekošā gada nokavējuma naudu Ls 17,14 (septiņpadsmit lati un 14 santīmi), kopā Ls 293,62 

(divi simti deviņdesmit trīs lati un 62 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.190/1. 

27.07.2011. 
 

         15.§ 
Par zemes nomu 

15.1. 

Pamatojums 

1.Jura Lepera 16.06.2011. iesniegums par pašvaldības zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 un Nr. 8850 017 0095, kā arī pašvaldības valdījuma 

„Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) daļas iznomāšanu. 

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 

 

Izvērtējums 

Saņemts Jura Lepera iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi:  

Īpašums „Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) atrodas Dundagas novada 

pašvaldības valdījumā. Zemes vienības kopējā platība ir 7,00 ha. No tiem 5,26 ha ir iznomāti. 

Atlikusī 1,42 ha lauksaimniecības zemes platība īpašumā „Akmeņdārzu zeme” netiek 

izmantota.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 (platība 2,00 ha) un Nr. 8850 

017 0095 (platība 2,00 ha) ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Abu zemes vienību 

lauksaimniecības platības netiek izmantotas. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 

pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem 

lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas 

mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai 

kvalitātes pasliktināšanos. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā noteiktos 

īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas līgumā. 
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MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

 

15.2. 

Pamatojums 

1.Gaidas Pečenijas 28.04.2011. iesniegums par novada zemes īpašuma „Kraujenieki” daļas 

iznomāšanu. 

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 

 

Mērķis 

 Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 
 
Izvērtējums 

Saņemts Gaidas Pečenijas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības „Kraujenieki” (8850 

014 0053) daļu uz 5 gadiem.  

Iznomāšanai paredzētā teritorija ir apsekota un iezīmēta dabā. Iznomāšanai paredzētā teritorija 

daļēji aizaugusi ar krūmiem, meliorācijas grāvjus ir aizsprostojuši bebri. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 

pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem 

lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas 

mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai 

kvalitātes pasliktināšanos. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā noteiktos 

īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas līgumā. 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

 

15.4. 

Pamatojums 

1.Lienes Niceckas 21.07.2011. iesniegums.  

2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 

3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

16.2. un 18.punkti. 

4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam 

un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes 

kvalitātes pasliktināšanos. 

 

Izvērtējums 



55 

 

Saņemts Lienes Niceckas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra Nr.8850 

0015 0083 lauksaimniecības zemi, kas atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā, piemājas 

saimniecības vajadzībām.  

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 

plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, kādos 

atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā 

izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.2. 

apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas 

dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas zemes ir nepietiekami. 

Zemes vienības platība ir 0,68 ha, reģistrētais zemes lietošanas veids visā platībā - ganības. 

Zemes vienības kadastrālā vērtība 187 lati.   

 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Lēmumus par pašvaldības zemes nomas piešķiršanas kārtību uzdot atkārtotai izvērtēšanai 

juristam un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem.   

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.190/2. 

27.07.2011. 
 

         15.3.§ 
Par zemes nomu 

 

Pamatojums 

1.Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Dundaga” vadītājas 07.07.2011. 

iesniegums.  

2. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta (2)daļas 2.
2
punkts un (3), (4) un (6)daļas. 

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Mērķis 

Nodrošināt valsts sociālā aprūpes centra klientu sociālo rehabilitāciju un integrāciju. 
 
Izvērtējums 

Saņemts Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Dundaga” vadītājas 07.07.2011. 

iesniegums par pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” daļas 0,3 ha platībā nodošanu aprūpes 

centra „Kurzeme” bezmaksas lietošanā, ar mērķi nodrošināt aprūpes centra klientu apmācību 

dārzkopībā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 

plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, kādos 

atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā 

izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 

Dundagas novada Domei ir tiesības nodot pašvaldības mantu valsts iestādei lietošanā 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta (2)daļas 2.
2
punktu.  

Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot pašvaldības nekustamo mantu uz laiku, kas ilgāks 

par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem pašvaldības dome. 

Pamatojoties uz Domes lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

slēdz rakstveida līgumu (vienošanos). 

Pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” daļa, kas paredzēta nodošanai Valsts sociālās aprūpes 

centram „Kurzeme”, šobrīd nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. 
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Pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” kopējā platība ir 3,85 ha, bilances vērtība 3130,- lati 

(1 m
2
 bilances vērtība ir 0,081 lats). 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Nodot Dundagas novada pašvaldības īpašuma „1905.gada iela 4” daļu 0,3 ha platībā Valsts 

sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Dundaga” bezatlīdzības lietošanā līdz 2019.gada 

31.decembrim (nododamās īpašuma daļas shēma – lēmuma pielikums Nr.1) ; 

2. Noteikt nododamās īpašuma daļas lietošanas mērķi – lauksaimniecība; 

3. Uzdot izpilddirektoram sagatavot un noslēgt rakstveida līgumu (vienošanos) par 

pašvaldības mantas bezatlīdzības lietošanu ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme”. 
 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Nr.191. 

27.07.2011. 
 

       16.§ 
Par politiski represēto statusa noteikšanas 

 komisijas likvidēšanu 

Pamatojums 

1. 2011.gada 31.marta grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta (1) daļa 

2. Politiski represētās personas statusa piešķiršanas centralizēšana 

 

Izvērtējums 

1. Ar 2010.gada 27.janvāra Dundagas novada domes sēdes Nr.2. , 32.§ /Lēmums Nr.42/ 

apstiprināta un darbojās Politiski represētās persona statusa piešķiršanas komisija, kuras 

galvenais uzdevums bija izskatīt un izvērtēt novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušo personu 

iesniegtos dokumentus politiski represētās personas statusa piešķiršanai. 

2. 2010.gada nogalē Politiski represēto personu apvienība bija ierosinājusi Saeimai apspriest 

un mainīt politiski represēto personu apliecību izsniegšanas kārtību, tās iespējamo 

centralizēšanu, par ko tika informētas arī pašvaldības sava viedokļa izteikšanai. 

3. 2010.gada decembrī Dundagas novada pašvaldība sniedza piekrītošu atbildi Latvijas 

Pašvaldību Savienībai šim ierosinājumam par politiski represētās personas statusa 

piešķiršanas centralizēšanu. 

4. Ar 2011.gada 1.jūliju  politiski represētās personas statusa piešķir Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvalde. 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Likvidēt novada domes politiski represēto statusa noteikšanas komisiju. 

2. Veikt grozījumus novada domes nolikumā svītrojot punktu 13.1.6. 

 

 

 

Dundagas novada Domes 

priekšsēdētāja                   G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.192. 
27.07.2011. 

17.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Pamats: 

 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 

īpašuma „Straumēni” sadalīšanai (izstrādāts 22.06.2011.) 

 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.57 (protokols Nr.3) 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 

 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

 

Izvērtējums: 

Īpašuma „Straumēni” zemes vienības  ar kad.apz. 8850 031 0014 sadalīšanai ir izstrādāts 

zemes ierīcības projekts. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 

izstrādāšanai īpašuma „Straumēni” sadalīšanai (24.02.2011. sēdes lēmums Nr.57), tas ir 

izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, piekļūšana 

izveidotajām zemes vienībām. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Straumēni” zemes vienības  ar kad.apz. 8850 

031 0014 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Straumēni” sadalāmai: 

2.1. zemes vienībai Nr.1, 46,00 ha platībā paturēt nosaukumu „Straumēni” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 

0201). 

2.2. zemes vienībai Nr.2, 34,70 ha platībā piešķirt nosaukumu „Zeltavoti” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 

0101). 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.193. 
27.07.2011. 
 

        18.§ 
Par īpašuma iegādes piedāvājumu 

Pamatojums 

1.Ausmas Eglītes 05.07.2011 iesniegums ar piedāvājumu pašvaldībai iegādāties divus 

dzīvokļus īpašumā „Jasmīnes 2” un funkcionāli saistītu zemes vienību 1,8 ha platībā. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants. 

2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.panta 3)punkts. 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

3.Dundagas novada pašvaldības  02.02.2011. saistošo noteikumi Nr.3. „Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” 

 

Izvērtējums 

I. Saskaņā ar Ausmas Eglītes iesniegumu pašvaldībai tiek piedāvāts iegādāties: 

1) Dzīvokli „Jasmīnes 2” – 2, 48,3 m
2
, (kadasra apzīmējums 8850 006 0016 001 002); 

2) Dzīvokli „Jasmīnes 2” – 3, 53,2 m
2
, (kadasra apzīmējums 8850 006 0016 001 003); 

3) Īpašuma „Jaunbrieži” zemes vienības 88500060016 daļu 1,8 ha platībā, kas 

funkcionāli saistīta ar dzīvojamo māju „Jasmīnes 2”. 

II. Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7.  „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” iepriekš nosauktie nekustamie īpašumi atrodas 

Dundagas pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” 

LT. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 

uz zemes, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: lauksaimnieciskā izmantošana, 

dārzeņkopība, augļkopība, biškopība, lopkopība, lopkopības ferma, kokaudzētava, viensēta, 

komposta sagatavošana, saimniecības ēka, pagalms, pansija, telpas individuālam darbam, 

tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, ceļa remonta materiālu krautuve un ražotnes. Minētā 

atļautā teritorijas izmantošana nav saistīta ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajām 

pašvaldības autonomajām funkcijām. 

III. Dundagas novada pašvaldības  02.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3. „Par Dundagas 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” nav paredzēti finanšu līdzekļi nekustamo īpašumu 

iegādei. 
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IV. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3.panta 3)punkts nosaka, ka pašvaldībai manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami 

zemāku cenu. Lai izpildītu šo prasību, pašvaldībai ir jāorganizē publisks nekustama īpašuma 

iepirkums. Šajā iepirkumā īpašnieki varēs piedāvāt Ausmas Eglītes iesniegumā minētos 

īpašumus, ja tie būs atbilstoši pašvaldības iepirkuma noteikumiem. 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Atteikties no piedāvājuma iegādāties dzīvokli „Jasmīnes 2” – 2 (kadastra apzīmējums 

88500060016001002), dzīvokli „Jasmīnes 2” – 3 (kadastra apzīmējums 88500060016001003) 

un īpašuma „Jaunbrieži” zemes vienības 88500060016 daļu 1,8 ha platībā, kas funkcionāli 

saistīta ar dzīvojamo māju „Jasmīnes 2”. 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.194/1. 
27.07.2011. 

19.1.§ 
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

 

Pamats: 

 Attīstības nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums. 

 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkts. 

 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes 

vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 

 

Izvērtējums: 

   Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmumu Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” ir izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Andrim Freimutam (personas kods 091171-12518) uz 

0,80 ha zemes vienību ar kad.apz. 8850-005-0065 īpašumā „Grāveri” . Andris Freimuts viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas nav vēlējies un arī nav izlietojis 

savas zemes nomas pirmtiesības. 

   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu pēc 

30.12.2009., zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu 0,80 ha zemes vienību ar 

kad.apz. 8850-005-0065 no īpašuma „Grāveri” ieskaitīt rezerves zemes fondā. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.194/2. 
27.07.2011. 

19.2.§ 
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

 

Pamats: 

 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-123  ar lūgumu izbeigt zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas 

Ziediņi” . 

 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta 2¹.punkts. 

 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes 

vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 

 

Izvērtējums: 

   Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmumu Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” jau ir izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Vilnim Seržantam uz 2,00 ha zemes vienību ar 

kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas Ziediņi” . Vilnis Seržants viena gada laikā no 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas nav izlietojis arī savas zemes nomas 

pirmtiesības. 

   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu pēc 

30.12.2009., zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu 2,00 ha zemes vienību ar 

kad.apz. 8850-022-0066 no īpašuma „Klārmuižas Ziediņi” ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.195. 
27.07.2011. 
 

20.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 

Pamatojums 

Alīna Rudjonoka, p.k.010745-12506 iesniegums Nr.R-232 no 13.06.2011 ar lūgumu piešķirt 

dzīvojamo platību un Sociālā dienesta apsekošanas akts. 

 

Izvērtējums 

 Alīnas Rudjonovas deklarētā dzīvesvieta Rojas novada, Melnsils,  “Gravas - 2”. Pirms 

četriem gadiem pārcēlusies dzīvot uz Dundagas pagasta, Vīdales ciema, “Jaunbriežiem”, kur 

īrē dzīvokli no Ausmas Eglītes. Par īri maksā Ls 16.00 mēnesī, bet īres līguma nav. Dzīvokļa 

īpašnieki lūdz atbrīvot dzīvokli ar 20.jūliju. Rakstiska iesnieguma par izlikšanu nav.  

Alīna Rudjonoka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.295 nav atzīstama par maznodrošinātu, 

viņa nav Dundagas novada iedzīvotāja. Līdz ar to saistībā ar Dundagas novada saistošajiem 

noteikumiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā dzīvojamā platība nav jāpiešķir. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Neuzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā Alīnu Rudjonoku p.k.010745-12506 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja  
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.196. 
27.07.2011. 

21.§ 

Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā 

 

Pamatojums: 

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija lēmums par grozījumiem amatalgu 

noteikšanas metodikā. 

Mērķis 

Darba samaksas metodikas pilnveidošana. 

 

Izvērtējums: 

Jūnija domes sēde deputāti nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par metodikas papildināšanu 

sadaļā par izglītības vērtēšanu. Sagatavot jautājumu kopā ar izglītības speciālistu. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Izteikt Intelektuālā darba novērtēšanas metodikas Dundagas pašvaldībā vērtēšanas rādītāju 

A1.Izglītība sekojoši: 

Pakāpe Vērtēšanas rādītāja raksturojums Koeficients Pašnovērtējums 

Komisijas 

vērtējums 

1 2 3     

A1. Izglītība 

A1.1 Vidējā izglītība 0,16     

A1.2 Vidējā profesionālā izglītība 0,33 

    

A1.3 Pirmā līmeņa  profesionālā 

augstākā izglītība 

0,50 

  A1.4 Otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība vai akadēmiskā 

augstākā izglītība 

0,59 

    

A1.5 Maģistra vai doktora grāds un  

regulāri apmeklē kursus 

0,64 
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2. Noteikt, ka komisijai izvērtējot darbinieka izglītību pēc Intelektuālā darba novērtēšanas 

metodikas Dundagas pašvaldībā, samazināt  vai palielināt vērtējumu sekojoši: 

1.1. samazināt  koeficientu par 0,05, ja darbiniekam atbilstošā profesija nav 

radniecīgā jomā; 

1.2. paaugstināt  koeficientu par 0,05, ja darbiniekam apgūti kursi amatam 

atbilstošā jomā (specialitātē), izņemot pakāpi A1.5. 

2. Izteikt Fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodika Dundagas pašvaldībā A1. 

Izglītība jaunā redakcijā. 

 

Pakāpe Vērtēšanas rādītāja raksturojums Koeficients 

Komisijas 

vērtējums 

1 2 3 4 

A1. Izglītība 

A1.1 Pamatizglītība 0,11 

  

A1.2 Arodizglītība (profesionālā pamatizglītība) 0,14 

  

A1.3 Vidējā izglītība 0,16 

  

A1.4 Vidējā profesionālā izglītība 0,33 

  

 

3. Noteikt, ka komisijai izvērtējot darbinieka izglītību pēc Fiziskā un kvalificētā darba 

novērtēšanas metodika Dundagas pašvaldībā, samazināt  vai palielināt vērtējumu 

sekojoši: 

3.1. samazināt  koeficientu par 0,03, ja darbiniekam atbilstošā profesija nav 

radniecīgā jomā; 

3.2. paaugstināt  koeficientu par 0,03, ja darbiniekam apgūti kursi amatam 

atbilstošā jomā (specialitātē). 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.197. 
27.07.2011. 
 

22.§ 

Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā 
 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 2011.gada 22.jūnija lēmums Nr. 166 

 

Mērķis 

Nodrošināt sporta darba mērķtiecīgu koordinēšanu un organizēšanu 

 

Izvērtējums 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja jūnijā ir skatījusi jautājumu par sporta 

darba organizēšanu un konstatējusi, ka novadā, it īpaši Dundagā, sporta darbs vispār netiek 

koordinēts un organizēts, jo nav darbinieks, kas šādu darbu veiktu.  

Pēc novada domes priekšlikuma, š.g. 11.jūlijā tika sasaukta Dundagas novada sporta aktīvistu 

sanāksme, lai apspriestu minētās problēmas iespējamos risinājumus. 

Diskusiju rezultātā tika izteikti šādi priekšlikumi: 

1) Izveidot sporta organizatora amata vietu, kas varētu būt apvienojama ar kādu citu 

amatu, piemēram jauniešu aktivitāšu koordinators; 

2) Noteikt to kā papildus darbu kādam jau esošam pašvaldības darbiniekam; 

3) Nodot šo funkciju biedrībai, ja tāda izveidotos. 

Sanāksmē tiek izvērtēta tradicionālo sacensību „Sportiskākais uzņēmums …” rīkošanas 

nepieciešamība. Secina, ka interese par šo pasākumu ir liela, tādēļ tā rīkošana ir jānodrošina. 

Iespējamais pasākuma datums – 27.08.20011. Dalības maksa no katras komandas Ls 10,-. 

Sacensību nolikuma projekts tiks skatīts atkārtotā sanāksmē 18.07.2011. 

Laika trūkuma dēļ netika izskatīti sporta atbalsta principi, par kuriem diskusija atlikta uz 

augustu. 

Konstatēja, ka lietderīgi ir atjaunot Sporta konsultatīvās padomes darbību. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Atjaunot Dundagas novada Sporta konsultatīvās padomes darbu, izstrādājot padomes 

nolikumu – atbildīgie Sandra Kokoreviča un Ilmārs Gleglu. 

2. Ar 2012.gada 1.janvāri izveidot algotu sporta organizatora amata vietu. 
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3. Augusta Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē rosināt jautājumu par sporta 

organizatora amata vietas izveidi ar š.g. septembri, uzaicināt uz sēdi Ilmāru Gleglu u.c. sporta 

aktīvistus un izstrādāt kopīgi sporta organizatora amata pienākumus.  

4. Organizēt Dundagas novada sporta dienu š.g. 27.augustā (atbildīgais Gundega Lapiņa – par 

sporta daļu, Smaida Šnikvalde – par kultūras daļu). 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.198. 
27.07.2011. 
 

23.§ 

Par saistošajiem noteikumiem 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 09.05.2011. lēmums Nr. 120 

 

Izvērtējums 

Līdzšinējie pašvaldības saistošie noteikumi no 25.03.2008. Nr. 6 „Par sociālo aprūpi mājās” 

regulēja tikai sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību aprūpei mājās. Līdz šim pārējie 

sociālie pakalpojumi tika veikti pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un nebija iekļauti 

pašvaldības saistošajos noteikumos.   

Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumu un augstāk minēto ir izstrādāti jauni 

saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10. „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Dundagas novadā”. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.199. 
27.07.2011. 

24.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Dundagas novadā”” 
 

Pamatojums 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 17-1e/9287 par 

saistošajiem noteikumiem 
 

Izvērtējums 

Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus precizējot atsevišķus noteikumus.  

 

1) Tiek grozīts saistošo noteikumu nosaukums, jo atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par 

sociālajiem pabalstiem un tāpēc nosaukumā norādāms, ka saistošajos noteikumos 

noteikti arī citi pabalsti. 

2) Saistībā ar to, ka atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par sociālajiem pabalsties, 

atsevišķās vietās teksts papildināms ar piebildi par citiem pabalstiem. 

3) Tiek precizēts, ka Noteikumu IV. un V. nodaļā noteiktie pabalsti tiek piešķirti kopā ar 

sociālās palīdzības pabalstiem. 

4) Tiek svītrots 15.punkts, jo, Sociālā dienesta ieskatā, tas tomēr nav nepieciešams 

precizējot 16.punktu un pastāvot 19.punktam. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.___ „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas 

novadā””. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.200. 
27.07.2011. 
 

25.§ 

Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V.Reimartusei 

 

Pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 

Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 

 

Izvērtējums 

1. Personai nepieciešama sociālā aprūpe ilgstošajā sociālajā aprūpes institūcijā, jo persona 

vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Nepieciešamais aprūpes pakalpojuma 

apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu apjomu un pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, persona ir jānodrošina ar sociālo 

aprūpi ilgstošajā sociālās aprūpes institūcijā. Minētā persona dzīvo pie māsas Dundagas 

novada, Kolkas pagasta,  Pitraga „Kalniņos”. Par personu rūpējas māsa ar vīru, kuri ir 

pensionāri. Persona ir kopjama, guļoša, kurai nav likumīgu apgādnieku. Personai nepieder 

nekustamais īpašums, kas varētu tikt izmantots ienākumu gūšanai pakalpojumu apmaksai. 

Personas ienākumi mēnesī ir Ls 207.33 (divi simti septiņi lati un 33 santīmi). 

2. Veltai Reimartusei naudas uzkrājumu nav, bankā konts nav. Savu piederošo īpašumu - 

dzīvokli Kolkā pārdevusi jau 1999. gadā par Ls 1300,00. Iegūtie naudas līdzekļi sen jau 

izlietoti, tātad izmaksas par ilgstošo aprūpi jāsedz likuma paredzētajā kārtībā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Ar 01.08.2011. ievietot Veltu Reimartusi uz ilgstošo sociālo aprūpi SIA „Dundagas 

veselības centrā”, pakalpojuma izmaksas iztrūkstošo daļu sedzot no pašvaldības līdzekļiem, 

pamatojoties uz trīspusēji noslēgto līgumu (klients, pašvaldība un SIA „Dundagas veselības 

centrs”) un SIA „Dundagas veselības centra” piestādīto rēķinu.  

Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas SIA „Dundagas veselības centrā” ir Ls 

13.00 vienai personai diennaktī, tas ir ~ Ls 390 mēnesī.  

Personai par pakalpojumu jāsedz 90% no saviem ienākumiem, tas ir Ls 186,60, pašvaldībai 

jāsedz iztrūkstošā daļa, kas šajā gadījumā sastāda ~ Ls 203,40 mēnesī. 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.201. 
27.07.2011. 

26.§ 

Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.Kālim 
 

Pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 

Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 

 

Izvērtējums 

Personai nepieciešama sociālā aprūpe ilgstošajā sociālajā aprūpes institūcijā, jo persona 

veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms 

pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu apjomu un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, persona ir jānodrošina ar sociālo aprūpi 

ilgstošajā sociālās aprūpes institūcijā. Minētā persona dzīvo pie drauga Imanta Kriķīša 

Dundagas novada, Dundagas pagasta,  Mazirbē „Mežvidos” jau vairākus gadus. Personas 

deklarētā dzīvesvieta ir Dundaga, Talsu iela 11-4.  Par personu rūpējas draugs, kurš ir 

pensionārs. Personai ir smagas veselības problēmas, un personai nav likumīgu apgādnieku. 

Personai nepieder nekustamais īpašums, kas varētu tikt izmantots ienākumu gūšanai 

pakalpojumu apmaksai. Personas ienākumi mēnesī ir Ls 87,40 (astoņdesmit septiņi lati un 40 

santīmi).   

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Alda Kāļa ievietošanu uz ilgstošo sociālo aprūpi SIA „Dundagas veselības centrā” 

ar 13.07.2011., pakalpojuma izmaksas iztrūkstošo daļu sedzot no pašvaldības līdzekļiem, 

pamatojoties uz trīspusēji noslēgto līgumu (klients, pašvaldība un SIA „Dundagas veselības 

centrs”) un SIA „Dundagas veselības centra” piestādīto rēķinu.  

Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas SIA „Dundagas veselības centrā” ir Ls 

13.00 vienai personai diennaktī, tas ir ~ Ls 390 mēnesī.  

Personai par pakalpojumu jāsedz 90% no saviem ienākumiem, tas ir Ls 78,66, pašvaldībai 

jāsedz iztrūkstošā daļa, kas šajā gadījumā sastāda ~ Ls 311,34 mēnesī. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.202. 
27.07.2011. 

 

27.§ 

Par finansiālu atbalstu Līvu svētkiem un izdevumiem Lībiešu bērnu un jauniešu 

radošajai nometnei 

 

Pamats: 

1. Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta iesniegums no 22.07.2011. 

2. Līgums par lībiešu kultūras un sociālo sfēru attīstību no 08.01.2011. 

Mērķis 

Sakārtot norēķinus ar debitoriem un pārdalīt 2011. gada budžetā ieplānotos finanšu līdzekļus 

sabiedriskām organizācijām. 

 

Izvērtējums: 

2011. gada 8. janvārī ir noslēgts trīspusējs līgums ar nodibinājumu „Līvu fonds”, biedrību 

„Līvu(lībiešu) savienību „Līvōd Īt”” un Dundagas novada pašvaldību par savstarpēju 

sadarbību realizēt lībiešu kultūras attīstības pasākumus.  

Līvu fondam ir tiesības līdz pašvaldības budžeta izskatīšanai iesniegt pasākumu plānu 

kārtējam gadam un pienākums saskaņot plānoto kultūras pasākumu kalendāru ar Dundagas 

kultūras pils un Kolkas tautas nama vadītājiem.  

Pašvaldības pienākumi ir savu iespēju robežās finansiāli un materiāli atbalstīt ikgadējā 

pasākumu plānā ietvertos projektus. 

 Līvu savienībai ir tiesības un pienākums sniegt Līvu fondam organizatorisku un idejisku 

atbalstu līgumā noteikto mērķu realizācijai. 

Pieņemot 2011. gada budžetu, pašvaldība rezervēja līdzekļus augstāk minētā līguma izpildei, 

jo līdz budžeta pieņemšanai netika saskaņots plānoto kultūras pasākumu kalendārs un 

summas. 

2011. gada 19. jūlijā Dundagas novada domes priekšsēdētāja saņēma vēstuli pa elektronisko 

pastu no Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta par nepieciešamību finansēt 

Lībiešu bērnu un jauniešu radošo nometni par Ls 1768,00 un autobusu 50 cilvēku grupai, lai 

varētu doties ekskursijā. 

2011. gada 22. jūlijā ir saņemts Līvu Savienības valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta 

iesniegums ar lūgumu sniegt atbalstu Līvu svētkiem Mazirbē 2011. gada 6. augustā. 

Atbalstu lūdz sniegt, atvedot un uzstādot svētku teritorijā 5 pārvietojamās tualetes, nodrošināt 

ar pašvaldības policijas klātbūtni un akceptēt ielu tirdzniecību svētku norises laikā Mazirbē.  
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No 2011. gada budžetā ieplānotajiem līdzekļiem sabiedriskajām organizācijām trīspusējā 

sadarbības līguma izpildei ir atlikuši Ls 2024,30.   

Biedrība „Līvu(lībiešu) savienība „Līvōd Īt”” no 2009. gada 13. augusta ir parādā Mazirbes 

speciālai internātpamatskolai par telpu nomu nometnes vajadzībām par laika periodu no 

20.07.- 31.07.2009. Ls  1617,00. Biedrībai ir sūtīts savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts, 

bet tas nav parakstīts un apmaksāts līdz šim brīdim. 

Lai dzēstu savstarpējos norēķinus, nepieciešams lemt par ieplānoto līdzekļu pārskaitīšanu 

Mazirbes speciālai internātpamatskolai un atlikušo Ls 407,30 novirzīšanu atbalsta sniegšanai 

Līvu svētkiem Mazirbē. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Pārskaitīt Mazirbes speciālai internātpamatskolai Ls  1617,00 norēķinu dzēšanai par telpu 

nomu nometnes vajadzībām par laika periodu no 20.07.- 31.07.2009. 

2. Nodrošināt svētku teritorijā 5 pārvietojamās tualetes, nodrošināt ar pašvaldības policijas 

klātbūtni un akceptēt ielu tirdzniecību svētku norises laikā Mazirbē. Izdevumus finansēt, 

nepārsniedzot Ls 407,30, no sabiedriskām organizācijām ieplānotajiem līdzekļiem. 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.203/1. 
27.07.2011. 

28.1.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam Apeņi 

Pamats: 

 Olgas Tebernieces iesniegums par īpašuma „Apeņi” ar kadastra Nr.8850-032-0013 

sadalīšanu, reģ. Nr. T-263, 29.06.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 

 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

Izvērtējums:  

Īpašums „Apeņi” ar kadastra.Nr.8850-032-0013 sastāvošs no zemes vienības ar  

kad.apz.8850-032-0013 12,8 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka, divi šķūņi un kūts, 

atrodas Plintiņu teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Īpašniece 

vēlas no zemes vienības atdalīt zemes gabalu 1500 m
2
 platībā, ko paredzēts izmantot SIA 

„Latvijas Mobilais telefons” bāzes stacijas būvniecības vajadzībām. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Apeņi” zemes vienība ar kad.apz.8850-

032-0013 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības teritorija” (LT) un 

„Meža teritorija” (MT). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 

saistošo noteikumu Nr.7 prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 

izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Apeņi” zemes vienības ar kad.apz.8850-032-

0013 sadalīšanai saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu. 

2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu izstrādāt uz 

zemes robežu plāna pamata, norādot apgrūtinājumus un to platības, aizsargjoslas, kā arī 

piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes dienestam 

saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.203/2. 
27.07.2011. 

28.2.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam Rīgzemes 

Pamats: 

 Agra Libreiha iesniegums par īpašuma „Rīgzemes” ar kadastra Nr.8850-004-0007 

sadalīšanu, reģ. Nr. L-304, 18.07.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 

 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

 Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

Izvērtējums:  

Īpašums „Rīgzemes” ar kadastra Nr.8850-004-0007 sastāvošs no zemes vienības ar  kad.apz. 

8850-004-0007 26,1 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka un ferma, atrodas Cirstes 

teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Īpašnieks vēlas sadalīt zemes 

vienību trīs daļās. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Rīgzemes” zemes vienība ar 

kad.apz.8850-004-0007 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības 

teritorija” (LT) un „Meža teritorija” (MT). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar 

Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7 prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 

izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Rīgzemes” zemes vienības ar kad.apz.8850-

004-0007 sadalīšanai saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu. 

2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu izstrādāt uz 

zemes robežu plāna pamata, norādot apgrūtinājumus un to platības, aizsargjoslas, kā arī 

piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes dienestam 

saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.204. 
27.07.2011. 

29.§ 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

 SIA „BITE Latvija” iesniegums Nr.DD-3-31.2/11/1027 

Mērķis: 

Piešķirt nosaukumu un adresi ekspluatācijā nododamiem objektiem. 

Izvērtējums:  

SIA „BITE Latvija” griezusies ar iesniegumu Dundagas novada pašvaldībā ar lūgumu piešķirt 

nosaukumu un adresi būvei – elektronisko sakaru tornim un bāzes stacijai, kas atrodas 

Dundagas novadā, Dundagas pagastā, Mazirbes teritoriālā ciemā, īpašumā „Ķirškalni”, 

kadastra Nr.8850-001-0015.  

2008.gada 20.maijā noslēgts nomas līgums Nr.TAL19 starp iznomātāju, Edgaru Milleru, no 

vienas puses un nomnieku, SIA „BITE Latvija”, no otras puses par zemes gabala iznomāšanu 

mobilā telefona bāzes stacijas izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.  

Iznomātajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0015-8002 nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis 1201 - ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.  

Iznomātajā zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0015-8002 izvietota SIA 

„BITE Latvija” piederoša bāzes stacija un elektronisko sakaru tornis. 

Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 

(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Īpašuma „Ķirškalni” ar kad.Nr.8850-001-0015 iznomātajā zemes vienības daļā ar kad.apz. 

8850-001-0015-8002 izvietotajam elektronisko sakaru tornim un bāzes stacijai piešķirt 

nosaukumu „Bites tornis” un adresi: „Bites tornis”, Mazirbe, Dundagas pagasts, Dundagas 

novads. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.205. 
27.07.2011. 
 

30.§ 

Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojums: 

 Ināras Šteinas iesniegums ar reģ. Nr. Š-317, 22.07.2011. 

 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 

 23.02.2010. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

aktualizācijas noteikumi” 

 

Izvērtējums:  

Nekustamais īpašums „Sīpoli” ar kad. Nr.8850-014-0038 un kopējo platību 22,17 ha, sastāv 

no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-014-0038 9,9 ha platībā (atrodas Sūdes teritoriālā ciemā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-013-0043 12,27 ha 

platībā (atrodas Āžu teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā). 

Zemes īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, nemainot zemes vienību robežas.  

Atdalot zemes vienību no kopējā īpašuma, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu tam ir 

jāpiešķir nosaukums. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sīpoli” ar kad. Nr. 8850-014-0038 zemes vienību ar 

kad. apz. 8850-013-0043 un piešķirt nosaukumu „Jaunsīpoli”. 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.206. 
27.07.2011. 

31.§ 

Par detālplānojumu īpašumam „Ezeru Spīdolas” 

Pamatojums 

 Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.67 (Protokols Nr.4; 9.§) 

 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 78.punkts. 

 

Mērķis 

Noteikt detalizētus zemes izmantošanas noteikumus un zemes izmantošanas aprobežojumus 

īpašumā Ezeru Spīdolas”. 
 

Izvērtējums 

Detālplānojuma izstrādātājs ir izpildījis Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr.67 

noteiktās prasības pilnveidot detālplānojuma pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem 

un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 

I 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde, kuras 

vārdā rīkojās VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, norādīja uz kļūdaini 

minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas detālplānošanas brīdī bija zaudējuši spēku. 

Minētā kļūda ir labota, Paskaidrojumā rakstā 4.7.nodaļā un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos (TIAN) ir norādīti MK 2010. gada 16.marta noteikumi Nr. 261 

"Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība". 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa norādīja: 

1)Gala redakcijā grafiskajā daļā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem; 

2) 20 kV EPL aizsargjoslu iezīmēt vienā unikālā līmenī. 

Abi norādījumi ņemti vērā vektordatu dwg formātā sagatavotajā grafiskajā materiālā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Ventspils 

reģionālā vides pārvalde sagatavoja rekomendācijas detālplānojuma pilnveidošanai: 

1) noteikt detālplānojuma sastāvdaļas atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 

51.punktam; 

Prasība izpildīta. Gala redakcija sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) un pārskata par detālplānojuma izstrādi; 

2) detālplānojumu izstrādāt atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 un Aizsargjoslu 

likumam; 
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Prasība izpildīta. Ir ievērotas MK 06.10.1009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” I, V un VI nodaļu prasības detālplānojumiem; 

3) Paskaidrojuma rakstā, Teritoijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju 

par paredzamo vēja ģeneratoru skaitu un to raksturojumu (vēja turbīnu centra augstums, 

rotora diametrs, kopējais augstums); 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma rakstā 4.3.nodaļā un TIAN punktos 1.4., 2., 3., 4. un 5. ir doti 

ģeneratoru tehniskie dati; 

4) Ietvert informāciju par tuvākajām viensētām; 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā ietverta informācija par viensētām; 

5) Ietvert informāciju par teritorijas applūdinājuma varbūtību; 

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā. Pārskatā par 

detālplānojuma izstrādi pievienots LVGMC ūdens līmeņa novērtējums; 

6) Noteikt pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas; 

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā gan tauvas joslas, gan aizsargjoslas ir attēlotas. TIAN 

punktos 2., 3., 4. un 5. dotas aizsargjoslu un tauvas joslu platības; 

7) Papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamos 

reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~40 m, kā arī stiprāka vēja laikā; 

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 4.5.nodaļā. Pārskatā par 

detālplānojuma izstrādi papildus pievienots SIA „R&D akustika” 14.04.2011. atzinums 

Nr.008/2011; 

8) Ietvert informāciju par vēja ģeneratoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku; 

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.4.nodaļā dots skaidrojums, kā tika noteikts 

aizsargjoslas attālums. Aizsargjoslu likums metodikas izstrādi uzdod Ekonomikas ministrijai; 

9) Pārskatīt plānoto vēja ģeneratoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar 

Aizsargjoslu likuma 58.
1
 pantu; 

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā ir atrisināts ģeneratoru izvietojums, lai viena ģeneratora 

aizsargjoslā neatrastos kāds cits ģenerators; 

10) Noteikt lauksaimniecības zemju platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa; 

Prasība izpildīta. TIAN punktos 2., 3., 4. un 5. dotas zemes platības, kādās ir atļauta zemes 

lietošanas kategorijas maiņa; 

11) Detālplānojumu pārstrādāt balstoties uz monitoringa, putnu migrāciju sezonās ievāktajiem 

datiem par putnu pārlidojumu trasēm, galvenajām putnu barošanās vietām un nozīmīgākajām 

nakšņošanas vietām; un 12) Sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju 

periodā veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas monitoringu dabā; 

Prasības izpildītas. Informācija un secinājumi par putnu migrāciju un monitoringa veikšanu 

dota paskaidrojuma raksta 4.6.nodaļā. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienoti: a) 

Latvijas ornitoloģijas biedrības atkārtots 28.02.2011. atzinums, b) detālplānojuma pasūtītāju 

06.04.2011. līgumi par putnu un sikspārņu monitoringa veikšanu 2011. – 2014.gados, c) 

2011.gada monitoringa rezultāti. 

13) Konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja ģeneratoru parka izveidi 

teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem  nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām; 

Prasība izpildīta. Dundagas novada Dome ir pieprasījusi informāciju un nosacījumus no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 15.02.2011 

(Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienota novada Domes vēstule Nr.3-23.2/26 dabas 

aizsardzības pārvaldei). Tā kā līdz šim nav saņemta atbilde, saskaņā ar MK 06.10.2009. 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12. un 

15.punktiem, detālplānojuma teritorijā Dabas aizsardzības pārvaldei nav interešu, kuras 

institūcija aizstāv. 

Citu nosacījumu un rekomendāciju nav bijis. 
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II 

Pamatojoties uz MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 77.punktu no 22.06.2011. līdz 13.07.2011 ir notiksi iedzīvotāju un 

institūciju, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto detālplānojumu, iepazīstināšana ar šā 

plānojuma galīgo redakciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti pozitīvi atzinumi 

ir saņemti no Veselības inspekcijas, AS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts Zemes dienesta. 

No iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām priekšlikumi un ieteikumi nav saņemti. 

Laikrakstos ir publicēti paziņojumi un institūcijas ir informētas par detālplānojuma 

izskatīšanas sēdes laiku un vietu 27.07.2011. 

 

III 

VARAM Dabas aizsardzības pārvalde, atbildot uz pašvaldības 15.02.2011. vēstuli Nr.3-

23.2/26, 18.07.2011. ir sagatavojusi nosacījumus detālplānojuma izstrādei, kas reģistrēti 

pašvaldībā 21.07.2011. Dokuments pievienots detālplānojuma materiāliem. Dabas 

aizsardzības pārvaldes nosacījumi detālplānojuma izstrādei pēc būtības neatšķiras no 

Ventspils reģionālās vides pārvaldes nosacījumiem un atzinumā sniegtajām rekomendācijām. 

Dabas aizsardzības pārvaldes prasības novērtēt ietekmi uz putnu un sikspārņu sugām ir 

izpildījuši pieaicinātie eksperti: par putnu sugām – Rolands Lebuss, kas pārstāv Latvijas 

ornitoloģijas biedrību, un par sikspārņu sugām – Viesturs Vintulis, kas pārstāv Latvijas 

Universitātes Bioloģijas fakultāti. 

Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumos ir ieteikums veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu detālplānojumam, paplašinot izvērtējamo teritoriju pēc iespējas plašāk (visu 

Ezerpļavu teritoriju). Ieteikums ir balstīts uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

8.panta (1)daļu, par darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, kā arī šā likuma 2.pielikumā 

minētajām darbībām enerģētikā - vēja elektrostaciju būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 

20 metrus. Minētajam ieteikumam veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

detālplānojumam nav tiesiska pamatojuma. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (5)daļa paredz, ka plānošanas 

dokumentiem, kuri attiecas uz nelielu teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī 

stratēģisko novērtējumu neveic, izņemot gadījumus, kad šo dokumentu  īstenošana var būtiski 

ietekmēt vidi. Par to, ka dokumenta īstenošana būtiski vidi neietekmē ir saņemts ornitoloģijas 

un hiropteroloģijas ekspertu slēdziens. 

MK 23.03.2004 Noteikumi nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 2.punktā nosaka dokumentu veidus, kuriem stratēģiskais novērtējums ir 

nepieciešams: 2.2.1. plānošanas reģionu un republikas pilsētu teritorijas plānojumiem; un 

2.2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa nozaru politikas plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz 

visas nozares plānošanu. Detālplānojumi nav politikas plānošanas dokumenti. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt detālplānojumu Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” 

(kadastra Nr. 88500020190). 

2. Apstiprināt Dundagas novada Domes saistošos noteikumus Nr.12. „Detālplānojums 

Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190). 

Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.207. 
27.07.2011. 

32.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Pamatojums: 

 Elgas Pētersones iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi īpašumā „Liepnieki” ar kadastra Nr.8850-030-0042 reģ. Nr. P-302, 15.07.2011. 

 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 

 MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 

 

Izvērtējums:  

Īpašums „Liepnieki” ar kadastra Nr.8850-030-0042 sastāv no zemes vienības ar  kad.apz. 

8850-030-0042 7,4 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, šķūņi un kūts, zemes 

vienības ar kad.apz. 8850-030-0043 6,3 ha platībā un zemes vienības ar kad.apz. 8850-030-

0044 0,3 ha platībā. Īpašums atrodas Sumburciema teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā.  

Īpašniece vēlas apmežot īpašuma „Liepnieki” zemes vienības ar  kad.apz. 8850-030-0042 

esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,8 ha platībā atstājot 1 ha lauksaimniecības zemes 

ap mājām un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-030-0043 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

1,9 ha platībā. Īpašumā „Liepnieki” kopā plānots apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

5,7 ha platībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta.  

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums 

ir garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 

Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar 

saistošiem noteikumiem Nr.7, īpašuma „Liepnieki” zemes vienībās ar kad.apz. 8850-030-

0043 un 8850-030-0044 lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi 

uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut apmežot saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašuma 

„Liepnieki” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-030-0042 esošo lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 3,8 ha platībā (atstājot 1 ha lauksaimniecības zemes ap mājām) un zemes vienībā ar  

kad.apz. 8850-030-0043 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,9 ha platībā.  
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Zemes vienībā ar kad.apz. 8850-030-0043 un zemes vienībā ar kad.apz. 8850-030-0044 

mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0201). 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.208. 
27.07.2011. 
 

33.§ 

Par īpašuma Pils iela 6A privatizācijas projektu 

 

Pamatojums 

Dundagas novada Domes 28.04.2011. lēmums Nr.93. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.pants.  

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa tiesiskumu. 

 

Izvērtējums 

Pamatojoties uz Dundagas novada Domes 28.04.2011. lēmumu Nr.93 laikrakstā "Latvijas 

Vēstnesis" un pašvaldības laikrakstā „Dundadznieks” tika publicēts paziņojums par objekta 

„Pils iela 6A” nodošanu privatizācijai. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma 

objektu privatizāciju” prasībām objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu iesniegšanas 

termiņš bija 2011.gada 4.jūlijs. Privatizācijas projekti nav saņemti. Pieteikumus par 

pirmpirkuma tiesību realizāciju varēja iesniegt līdz 2011.gada 20.jūlijam. 2011.gada 19.jūlijā 

ir saņemts pieteikums izmantot pirmpirkuma tiesības no objekta „Pils ielas 6A” nomnieka 

Drosmas Greiško. 

Mēneša laikā pēc privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa 2011.gada 4.jūlijā saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.pantu novada Domei 

jāizskata iesniegtie privatizācijas projekti un jāpieņem lēmums par viena no iesniegtajiem 

projektiem apstiprināšanu, vai jānosaka jauns privatizācijas projektu iesniegšanas termiņš, vai 

jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu.  

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Uzdot Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 

komisijai izstrādāt objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.209./1 
27.07.2011. 
 

34.1.§ 

Par Ģirta Kalnbirzes atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora un 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatiem 

 

 

Pamats 

1.2011.gada 11.jūlija Ģirta Kalnbirzes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas 

novada pašvaldības izpilddirektora un Dundagas novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas vadītāja pienākumu pildīšanas ar šī gada 27.jūliju. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 11.punkts; Darba likuma 114.pants 

 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atbrīvot Ģirtu Kalnbirzi no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora un Dundagas 

novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata 2011.gada 27.jūlijā (pēdējā darba 

diena), noslēdzot pielikumā pievienoto vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.209/2. 
27.07.2011. 
 

34.2.§ 

Par Mareka Gricika iecelšanu par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru un 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju 

 
Pamats 

1. Dundagas novada Domes 2011.gada 27.jūlija lēmums Nr.209/1 (prot. Nr.12., 34.1.§) 

2.. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts 

 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Ar 2011.gada 27.jūliju iecelt Mareku Griciku, personas kods 290174-12503, par Dundagas 

novada Domes izpilddirektoru un Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

vadītāju. 

2. Darba līgumu slēgt ar 2011.gada 29.jūliju.  

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.210. 
27.07.2011. 
 

35.§ 

Par vadītāju projektam “Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu 

skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar 

amatniecības mācību programmu iespējām” 

 

Pamatojums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants un Dundagas novada pašvaldības iestādes 

“Saimnieciskais dienests” nolikuma 1.punkts. 

 

Izvērtējums 

Līdz šim minēto projektu vadījis Dundagas pašvaldības izpilddirektors. Ģirts Kalnbirze 

iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu pildīšanas. Dundagas novada dome nolēmusi atbrīvot viņu no 

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu pildīšanas ar šī gada 27.jūliju. Lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu projekta vadīšanas turpināšanu, nepieciešams noteikt projekta 

vadītāju. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

1. Uzdot Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” vadītājam Andrim 

Kojro vadīt projektu “Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas – 

muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības 

mācību programmu iespējām”. 

2. Apstiprināt par projekta asistentu Ivaru Abaju. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.211. 
27.07.2011. 
 

36.§ 

Par publicēšanās tiesībām avīzē „Dundadznieks” 

 

Pamats  

2011.gada 26.jūlija deputāta Aldona Zumberga pieprasījums ar pielikumiem (26.07.2011., 

reģ. Nr. DD Z-324) par lūgumu nodrošināt iespēju brīvi paust savu viedokli, pamatojoties uz 

likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 1.pantu Preses brīvība un 25.panta 

5.punktu. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Atbalstīt redkolēģijas viedokli par intervijas publicēšanu ar Aldoni Zumbergu avīzē 

„Dundadznieks”.  

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.212/1. 
27.07.2011. 
 

37.1.§ 

Par Gunta Pirvita atbrīvošanu no Dundagas novada domes 

 priekšsēdētāja vietnieka amata 

 

Pamatojums  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts 40.panta otrā daļa 

Guntis Pirvita 2011.gada25.jūlija iesniegums Dundagas novada domei ar lūgumu atbrīvot 

viņu no Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Atbrīvot Gunti Pirvitu no Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.12.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.212/2. 
27.07.2011. 
 

37.2. § 
Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

 

Novada domes priekšsēdētāja informē par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību – saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu 

vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl no domes deputātiem, un ikvienam 

ir tiesības izvirzīt kandidatūru vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu domes priekšsēdētāja vietnieks ir 

ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairākumu no klātesošo deputātu balsu skaita. 
Deputāte A.Felta domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Lindu 

Vīksnu. Deputāta Valdis Randes izvirzītās kandidatūras – deputāts Ēriks Bērzkalns un 

deputāte Tija Liepa savas kandidatūras noņēmušas. 

 
 
Saskaņā  ar likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus 

aizklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - 2, atturas – nav 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 

Ievēlēt deputāti LINDU VĪKSNU par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
 
 


