LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.8.
2012.gada 26.jūlijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 13 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Asja Felta, Benita Ose, Irina
Jānberga, Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Tija Liepa, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una
Sila, Aldons Zumbergs, Regīna Rūmniece
Administrācijas darbinieki: Zinta Eizenberga, Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Ineta
Mauriņa, Ilze Kriķīte
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu – atputekļošanu
Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Kolkā
un Dundagā
Par iekasētās nomas maksas noteikumiem
Par finansējumu datortehnikas iegādei Kolkas pamatskolā
Par centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas pašvaldībā
Par budžeta grozījumiem
Par saistošiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu
Par iestāžu kā pastāvīgu nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra
Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu
Par nosaukuma piešķiršanu
Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai NZ
Par sociālās aprūpes nodrošināšanu JB
Par saistošo noteikumu grozījumiem par sociālajiem pabalstiem
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Par grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā
Par Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā tehniskā projekta izstrādi
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā
Par nekustamā īpašuma „Princeses” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
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22.

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā
Par nosaukuma piešķiršanu

Sēdei pievienojas deputāts Guntis Pirvits.
A.Zumbergs ierosina izsludinātās darba kārtības 8.punktu „Par centralizētās
grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas pašvaldībā” skatīt kā 6.punktu, kas būtu
pirms jautājuma par budžeta grozījumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga),
pret - nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Izsludinātās darba kārtības astoto punktu skatīt kā sesto.

1.§
Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Domes izpilddirektors M.Griciks informē par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm:
1. Noslēgts līgums par GPS sistēmas iegādi, līdz mēneša beigām varētu uzstādīt
2. Ir noslēgti līgumi par remontu veikšanu mazajā un lielajā skolā. Ir secināts, ka
remontdarbu veikšanai abās skolās būs nepieciešami papildus līdzekļi- lielajā ~
Ls 2800,- un mazajā ~ Ls 2400,- (biezāka grīdas seguma ieklāšanai un
iekarināmajiem griestiem).
3. Izvēlēts estrādes projekta izstrādātājs (SIA Casa Alma)
Jautājumi:
A.Zumbergs- Vai mazās skolas zālē pēc remontu veikšanas uzlabosies akustika?
M.Griciks- Svarīgs ir dizainiskais risinājums.
.Pavlovska- Kas veiks par GPS sistēmas kontroli?
M.Griciks- Kontrolēs izpilddirektors.
Dome priekšsēdētājas informācija:
1. Dundagas novadā notiks Valsts policijas iecirkņa inspektora maiņa. Pašvaldībai
lūgts nodrošināt jauno darbinieku ar dzīvojamo platību.
2. Tiek vērtēts saņemtais piedāvājums novadā veidot privātskolu. Tam varētu būt
negatīva iezīme - varētu samazināties skolēnu skaits pašvaldības skolās.
3. Ar 1.augustu tiekot slēgts Talsu autotransporta maršruta pagarinājums līdz
Dundagai, līdz ar ko iedzīvotājiem zustu iespēja pārvietoties uz Rīgu plkst.5.20 un
no Talsiem uz Dundagu plkst.19.34.
A.Zumbergs ierosina pārrunāt ar pārvadātāju iespēju saglabāt šo maršrutu
iedzīvotāju interesēs kaut vai dažas dienas nedēļā ar iespējamo pašvaldības
līdzfinansējumu.
G.Abaja informē, ka jau ir sazinājusies ar Talsu autotransporta pārstāvi un Kurzemes
plānošanas reģiona atbildīgo. Iespējami citi varianti kopējā sabiedriskā pārvadājuma
maršrutu kopgaruma samazināšanai. Par to vēl tiks runāts, jo ar pašvaldību vēl nekas
nav ticis saskaņots.
Sēdei pievienojas deputāte A.Felta un U.Sila.
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2.§
Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu – atputekļošanu
Ziņo A.Kojro; G.Abaja, T.Liepa
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173
no 2008.gada 11.marta.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu – atputekļošanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§

Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai Kolkā un Dundagā
G.Abaja, T.Liepa, A.Zumbergs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai Kolkā un Dundagā”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par iekasētās nomas maksas izlietošanu
G.Abaja, T.Liepa, A.Zumbergs
Pamats
Pašvaldības īpašuma uzturēšana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par iekasētās nomas maksas izlietošanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

5.§
Par finansējumu datortehnikas iegādei Kolkas pamatskolā
G.Abaja, R.Rūmniece
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”
Izglītības likuma 17.pants
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – 1 (L.Pavlovska- jautājums bija jāskata kopsakarībā ar pārējo pašvaldības
iestāžu vajadzībām)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par finansējumu datortehnikas iegādei Kolkas pamatskolā”.
Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par centralizētas grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas pašvaldībā
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, T.Liepa, A.Zumbergs
Pamats
1. LR likuma „ Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punkts un 21.panta pirmās
daļas 6.punkts
2. MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.punkts

G.Abaja informē, ka sarunu ceļā ir vienojušies, ka par galveno grāmatvedi ar 10.08.2012.
sāks strādāt DMMS un Mazirbes speciālās internātpamatskolas grāmatvede Inga Ralle.
Par veicamajām pārmaiņām tiek diskutēts ar grāmatvežiem, iestāžu vadītājiem un VID.
Kolkā noteikti paliek iespēja veikt norēķinus vismaz divas reizes nedēļā gan
iedzīvotājiem, gan pašvaldības iestādēm.
A.Zumbergs rosina paredzēt nepieciešamos līdzekļus darba pārorganizēšanai, kā
piemēram, konsultantu pieaicināšanai u.c. tehniskā nodrošinājuma vajadzībām. Ir
jāinformē par gaidāmajām izmaiņām revidentu firma.
G.Abaja informē, ka precīzi izdevumi pārmaiņu realizēšanai tiks sagatavoti un iesniegti
augusta sēdē.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret nav, atturas –
nav, balsojumā nepiedalās L.Pavlovska- pastāv iespēja saskatīt balsojumā interešu
konfliktu; A.Zumbergs izgājis.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par centralizētas grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas
pašvaldībā”. Lēmums pievienots protokolam.
7.§

Par 2012. gada budžeta grozījumiem
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – 1 (A.Zumbergs- par atsevišķiem grozījumos iekļautajiem lēmumiem ir
balsojis pret, tādēļ kopumā atturas)
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.198 „Par 2012.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§

Par saistošiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, B.Ose
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – 1 (B.Ose- ir balsojusi par iepriekšējā lēmuma minētajiem
nosacījumiem)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par saistošiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu”.
Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par iestāžu kā pastāvīgu nodokļu maksātāju izslēgšanu no
Nodokļu maksātāju reģistra
G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. LR likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punkts un 21.panta pirmās
daļas 6.punkts
2. MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.punkts
3. Dundagas novada Domes lēmums Nr.197. „Par centralizētas grāmatvedības
uzskaites ieviešanu Dundagas novadā”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs- neesam skaidrībā par pieņemamo lēmumu), balsojumā nepiedalās
L.Pavlovska - pastāv iespēja saskatīt balsojumā interešu konfliktu.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.200 „Par iestāžu kā pastāvīgu nodokļu maksātāju izslēgšanu no
Nodokļu maksātāju reģistra ”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu
Ziņo M.Griciks; G.Abaja
PAMATOJUMS
VAS „Privatizācijas aģentūra” 06.07.2012 vēstule Nr.4.17/6390.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 17.punkts.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (1)daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.201 „Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

11.§
Par nosaukumu piešķiršanu
G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Piešķirt nosaukumu no jauna uzbūvētiem objektiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 min.

12.§
Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai N.Z.
Ziņo I.Mauriņa; G.Abaja, B.Ose, T.Liepa, A.Zumbergs, A.Felta
Pamats
Dundagas novada Domei Normunda Zīberta iesniegts iesniegums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai
N.Z.”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§

Par sociālās aprūpes nodrošināšanu J.B.
Ziņo I.Mauriņa; G.Abaja
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada pašvaldības 27.07.2011. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Dundagas novadā” 3.3., 6., un 44. punkts. Dundagas novada domes
lēmums nr. 89 (protokols nr.3; 21 §; 22.03.2012.), lēmums nr. 165 (protokols nr.5; 26 §;
24.05.2012.) par aprūpes nepieciešamību tālāku virzību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret – 1 (B.Ose), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par sociālās aprūpes nodrošināšanu J.B”. Lēmums pievienots
protokolam.
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14.§
Par saistošo noteikumu grozījumiem
Ziņo I.Mauriņa; G.Abaja
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības un citiem
pabalstiem Dundagas novadā”.
Pamats
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par saistošo noteikumu grozījumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

15.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
G.Abaja, B.Ose, T.Liepa, A.Felta
15.1.Pamats
Ditas Kupačas iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/298-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
15.2.Pamats
Toma Kārklevalka iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/312-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Bāriņtiesas vēstule no 11.07.2012.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu
G.Abaja, S.Šnikvalde
Pamats
Likums ,,Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.208 „Par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
G.Abaja, A.Zadiņš, A.Zumbergs
Pamats
1) SIA „Gavsene” (reģ. Nr.41203017814) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
Domē 23.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/340-G).
2) Zemes ierīcības likums.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā
Ziņo I.Kriķīte; G.Abaja, B.Ose, A.Zumbergs, L.Pavlovska, T.Liepa, A.Felta
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un 41.panta pirmās
daļas 2.punkts
2. Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – nav; A.Zadiņš izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas
nolikumā”. Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā
tehniskā projekta izstrādi
Ziņo G.Kļaviņš; G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 23.07.2012. lēmums (protokols
Nr.32).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta,
I.Jānberga), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā tehniskā
projekta izstrādi”. Lēmums pievienots protokolam.
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāts G.Pirvits.

20.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta
sestā un septītā daļa;
2. G.Abaja personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/344-A no 23.07.2012.)
A.Zumbergs ierosina no sagatavotā lēmuma projekta izvērtējuma daļā atstāt tikai 1.punktu un
lemjošajā daļā arī tikai 1.punktu, jo šajos punktos minētais ir jau fiksēts iepriekšējā domes
lēmumā par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai, kā arī pašvaldības nolikumā un
atlīdzības nolikumā.
Ierosinājums tiek atbalstīts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (U.Sila, B.Ose, T.Liepa, L.Pavlovska,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – nav; G.Abaja balsojumā nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.

21.§
Par nekustamā īpašuma „Princeses” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
G.Abaja, T.Liepa
Pamats
SIA „Vīdales vējš” (reģ. Nr.40103281285) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
Domē 20.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/335-S).
2) Zemes ierīcības likums.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
1)
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5)

MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, T.Liepa, L.Pavlovska,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par nekustamā īpašuma „Princeses” sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par nosaukuma piešķiršanu
G.Abaja, A.Felta
Pamats
1) AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi” 08.02.2012.
iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216.
2) Dundagas novada domes 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.43 5.§ „Par pašvaldības zemes
īpašuma Zeme „Pils ielā” sadalīšanu”.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, U.Sila, B.Ose, T.Liepa, L.Pavlovska,
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde A.Felta, I.Jānberga), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta 16.05.
Protokols parakstīts 31.07.2012.

Sēdes vadītāja

G.Abaja

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 193.
26.07.2012.

2.§
Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu – atputekļošanu
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173
no 2008.gada 11.marta.
Mērķis
Uzlabot ceļa segumu, novērst putekļu veidošanos, uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.
Izvērtējums
Mērsraga ostas pārvalde ir izteikusi priekšlikumu iegādāties otrreizējo drupināto asfaltu
ceļu segumu uzlabošanai. Klātienē iepazināmies ar Mērsraga pašvaldības paveikto,
pielietojot otrreizējo drupināto asfaltu ceļu seguma uzlabošanai. Galvenie ieguvumi ir
putekļu veidošanās novēršana, uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus ceļu tuvumā. 1
tonnas drupinātā asfalta cena ir 3 eiro. Uzklāšanu veic ar greidera palīdzību apmēram
10cm biezumā un ar rulli pieveļot. Iedzīvotāju atsauksmes ir ļoti labas. Kopīgi
apspriežoties ar Talsu novada speciālistiem, secinām, ka materiāla sasaistes uzlabošanai
varētu pielietot emulsiju un šķembas.
Dundagas pagastā šāda seguma uzlabošana būtu piemērojama Pāces ielā 400m garumā,
kā izmēģinājuma variants. Asfalta atvešanas pakalpojums no Mērsraga ostas 24-26
tonnas krava izmaksā Ls 130.00. No viena kuģa piegādes tuvākajā laikā būtu iespējams
iegādāties apmēram 600 tonnas asfalta.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Iegādāties 600 tonnas otrreizējo asfaltu par ceļu fonda līdzekļiem-Ls1264.00
2.Asfalta atvešanas pakalpojumus apmaksāt no budžetā papildus ienākušajiem
līdzekļiem-Ls 3250.00
3.Uzklāšanas izdevumus segt no plānotā budžeta atlikuma līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, finanšu
speciālistei Zintai Eizenbergai
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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 194.
26.07.2012.
3.§

Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai Kolkā un Dundagā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants
Mērķis
Gādāt par Dundagas novada pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu
Izvērtējums
1) 28.05.2012 Dundagas novada dome ir saņēmusi AS „Sadales tīkls” informatīvu vēstuli
par 2013. gadā plānotajiem gaisvadu elektrolīniju renovācijas darbiem Dundagā un
Kolkā, kuru rezultātā uz patreizējiem gaisvadu līniju balstiem esošās ielu apgaismojuma
armatūras un vadi tiks demontēti;
2) Kolkas ciema teritorijā, uz kuru attiecas AS „Sadales tīkli” plānotie darbi, pašvaldības
ielu apgaismojuma līniju kopgarums ir apmēram 3.5km;
3) Dundagas ciema teritorijā, uz kuru attiecas a/s „Sadales tīkli” plānotie darbi,
pašvaldības ielu apgaismojuma līniju kopgarums ir apmēram 1,881 km;
4) tā ka gan AS „Sadales tīkli” plānotie darbi, gan pašvaldības ielu apgaismojuma līnijas
atrodas vienā teritorijā, ir lietderīgi gan projektēšanu, gan rekonstrukcijas darbus veikt
vienlaicīgi, tos iespēju robežās apvienojot(kabeļu trases, aizsargjoslu, topogrāfijas dēļ);
5) tehnisko projektu izstrādes izmaksas ir līdz 4000 LVL (t.sk. PVN) Kolkā un Ls 1830,00
(t.sk. PVN) Dundagā;
6) Kolkas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā tehnisko projektu izstrādei ir paredzēti
1500.00 LVL.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) izstrādāt tehnisko projektu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vētras- Krogi Kolkā”;
2) līdzekļus 2500 LVL apmērā piešķirt no Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas
nodaļas budžetā paredzētiem līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai un tehnisko projektu
izstrādei.
3) izstrādāt tehnisko projektu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Liepu, Bērzu, Lauku,
Krišjāņa Barona, Pāces ielās.”;
12

4) Ls 1830,00 piešķirt no Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas nodaļas budžetā
paredzētiem līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai un tehnisko projektu izstrādei.
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens, Saimnieciskā
dienesta vadītājs Andris Kojro

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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 195.
26.07.2012.

4.§
Par iekasētās nomas maksas izlietošanu
Pamats
Pašvaldības īpašuma uzturēšana.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības īpašuma tehniskā stāvokļa saglabāšanu.
Izvērtējums
Telpas Tautas namā Dundagā nomā kristiešu draudze “Prieka vēsts”. Nomnieks vērsies
pašvaldībā ar lūgumu atļaut veikt telpu kosmētisko remontu. Tomēr pirms kosmētiskā
remonta veikšanas būtu vēlams saremontēt ēkas jumtu tajās vietās izveidojušies
caurumi. Lai to veiktu nepieciešams šīfera loksnes un autopacēlājs. Sākotnējās izmaksas
varētu būt līdz Ls 400,00.
Nomnieks maksā nomas maksu un samaksātās nomas maksas apmērs uz 1.07.2012 ir
1128,80. Nepieciešama atļauja iekasētās nomas naudas izlietošanai ēkas uzturēšanas
izdevumu segšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut izmantot iekasēto nomas maksu Ls 1128.80 par telpām Pils ielā 9 ēkas
uzturēšanai. Remonta tāmes iepriekš saskaņot ar izpilddirektoru
Lēmums nosūtāms: PI un NĪA nodaļai

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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 196.
26.07.2012.

5.§
Par finansējumu datortehnikas iegādei Kolkas pamatskolā
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”
Izglītības likuma 17.pants
Mērķis
Izglītības pieejamības nodrošināšana
Izvērtējums
Kolkas pamatskolā 2002.gadā tika iekārtota datorklase ar 11 datoriem. Trīs no
minētajiem datoriem ir norakstāmi, bet 2009. gadā papildus pielikti 2 lietoti datori.
Esošā datortehnika ir nolietojusies un nenodrošina pilnvērtīgu IT tehnoloģiju
lietojumu mācību darbā. Kopumā skolā datori bez Datorklases ir pieejami tikai 2
klasēs (vienā no tām kopā ar interaktīvo tāfeli), administrācijas lietošanā ir 2 datori,
kā arī 1 portatīvais dators, kuru izmanto papildinot trūkstošo datoru Informātikas
stundās, ārpusklases pasākumos. Skolā nav pieejami projektori un balsošanas pultis.
Skolu informatizācijas projekta ietvaros 2012. gadā Kolkas pamatskola ir
saņēmusi 7 datorkomplektus, vienu portatīvo datoru un interaktīvās tāfeles
komplektu Dabaszinību kabinetam.
Kolkas pamatskolas datoru saraksts
Ražošanas
gads

Skaits

Operētājsistēm
a

Biroja
programma

Piezīmes

2002.

7

Windows 2000

MS Office
2000

2002

1

2007

1

Windows 2000
Server
Windows XP

MS Office
2000
MS Office
2007
15

CPU- Celeron 1.2Ghz, RAM-128Mb
Win7, Vista uzstādīt nav iespējams (neatbilst
minimālajām prasībām, nav draiveru),
WinXP- nepieciešams papildināt operatīvo atmiņu
MS Office 2010- darbības ātrums būs neapmierinošs
Skaitļošanas resursus prasošu darbību gadījumā
darbība lēna
Monitori- ELT, zema izšķirtspēja
Pilda failu servera funkcijas
no Kolkas pagasta pārvaldes

2007

1

Windows XP

2006

1

Windows XP

2012

7

Windows 7

2012

1

Windows 7

MS Office
2000
Open office
MS Office
2010
MS Office
2010

Portatīvais
dāvināts
Skolu informatizācijas projekts
Skolu informatizācijas projekts , portatīvais

Kolkas pamatskola īsteno Pamatizglītības programmu atbilstoši Valsts
vispārējās izglītības standartam, tāpēc IT nodrošinājums ir nepieciešams ne tikai
informātikas stundās katram izglītojamajam, bet arī pārējās mācību stundās un
ārpusstundu aktivitātēs. Skolēni lieto tikai datorklases datorus. 2012./2013. mācību
gadā skolēnu maksimālais skaits klasēs informātikas stundās (5.-7.klase) plānojas –
15 skolēni, bet pārējās stundās – 18 skolēni.
Lai nodrošinātu Pamatizglītības standarta īstenošanu Kolkas pamatskolā,
nepieciešams veikt pakāpenisku datorparka atjaunošanu skolā un 2012.gada budžeta
grozījumos nepieciešams piešķirt papildus finansējumu Ls 1200 divu datorkomplektu
iegādei skolas datorklasei.
Datorparka atjaunošanas pasākums kā viena no prioritātēm ir iekļauta Kolkas
pamatskolas 2012. gada vēlmju sarakstā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piešķirt papildus finansējumu Kolkas skolas datorklases atjaunošanai Ls 1200 (divu
datorkomplektu iegādei) apmērā.
2) Minētos līdzekļus 1200 LVL apmērā piešķirt no plānotā 2012.gada Dundagas novada
budžeta atlikuma.
Lēmums nosūtāms: Kolkas pamatskola, Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists,
grāmatvedis
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvalde

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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 197.
26.07.2012.

6.§
Par centralizētas grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas pašvaldībā
Pamats
1. LR likuma „ Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punkts un 21.panta pirmās
daļas 6.punkts
2. MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.punkts
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada domes finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu un naudas
plūsmu, efektīvāku grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli, ir jāapvieno
Dundagas novada domes iestāžu grāmatvedības uzskaite un saistības.
Izvērtējums
Lai nodrošinātu Dundagas novada domes finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu un
naudas plūsmu, efektīvāku grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli, ir
jāapvieno Dundagas novada domes iestāžu grāmatvedības uzskaite un saistības.
Dundagas novada Centrālās administrācijas grāmatvedībā līdz šim strādāja 3
grāmatveži, kas nodrošināja grāmatvedības uzskaiti un atskaišu sagatavošanu Centrālās
administrācijas struktūrvienībām un Dundagas pils, Saimnieciskā dienesta, Bibliotēku
un Kubalu skolas – muzeja iestādēm. Kolkas pārvaldes grāmatvede nodrošināja
grāmatvedības uzskaiti Kolkas pārvaldes struktūrvienībām un Kolkas pamatskolas
funkciju nodrošināšanai. Savukārt Dundagas vidusskolai, Dundagas mākslas un mūzikas
skolai un Mazirbes speciālai internātpamatskolai bija atsevišķi grāmatveži.
Pēc novada izveides pakāpeniski Centrālās administrācijas grāmatvedībai izveidojās
nesamērīgi lielāka darba slodze kā pārējo iestāžu grāmatvedēm. Centralizētās
grāmatvedības izveide dos iespēju veikt grāmatvedības darba specializāciju un nebūs
nepieciešams centrālās administrācijas grāmatvedībai piesaistīt papildus darbinieku.
Reorganizācijas rezultātā novada pašvaldībā tiks izveidota funkcionālāka un efektīvāka
grāmatvedības uzskaite, nodrošināts grāmatvedības darbinieku sabalansēts darba
noslogojums un darba likumam atbilstošs darba un atpūtas laiks.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1.Uzdot Dundagas novada domes Centrālās administrācijas grāmatvedībai nodrošināt
centralizētās grāmatvedības uzskaiti, pievienojot sekojošas pašvaldības iestādes:
1.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skolu ar 01.08.2012.
1.2. Dundagas vidusskolu ar 01.10.2012.
1.3. Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldi ar 01.11.2012.
1.4. Mazirbes speciālo internātpamatskolu- pēc saskaņojuma ar Izglītības un
zinātnes ministriju
2. Izstrādāt novada centrālās administrācijas grāmatvedības reorganizācijas
projektu līdz Finanšu komitejas sēdei augustā.
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektoram, Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei,
Dundagas vidusskolas direktorei, Kolkas pārvaldes vadītājam
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektors M.Griciks

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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 198.
26.07.2012.
7.§

Par 2012. gada budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta
grozījumiem.
Izvērtējums:
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par maijā un jūnijā pieņemtajiem lēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par Ls 900 (ieņēmumi no Kultūras kapitāla
fonda Dundagas Kultūras pilij). Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa palielinās
par Ls 9383 (pašvaldību autoceļu un ielu neatliekamo uzturēšanas darbu finansēšanai
piešķirtā mērķdotācija).
Pamatbudžeta izdevumu daļa ir palielināta par Ls 32 063 uz plānotā līdzekļu atlikuma
saskaņā ar domes lēmumiem (tajā skaitā atvaļinājuma pabalsti darbiniekiem Ls 12307,
deputātu darba samaksa Ls 5022, algu grāmatvedis Ls 1861, otra pašvaldības policista
darba samaksa Ls 3723, GPS izsekošana Ls 1188, Ls 512 Ragmeža ceļa remonts, Ls 1128
Dundagas tautas nama remontam, gultiņu iegāde Ls 1400, kora ceļa izdevumu
finansēšana Ls 472, ceļu klātnes uzlabošana Pāces ielai Ls 3250, datori Kolkas skolai Ls
1200).
Dundagas novada 26.07.2012. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu Ls 2 375 592 un izdevumu Ls 2 429 113 plānu 2012. gadam,
speciālā budžeta ieņēmumu Ls 64 485 apmērā un izdevumu Ls 78 431 apmērā plānu
2012. gadam.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 38 246 apmērā,
kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta finansēšanas klasifikācijai.
2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 50 926 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 24 300.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 „Par Dundagas
novada 2012. gada pašvaldības budžeta grozījumiem”.
2. Izpilddirektoram Sagatavot līdz Finanšu komitejas sēdei augustā priekšlikumus
par pasākumu finansēšanu līdz Ls 30 tūkst.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 199.
26.07.2012.
8.§

Par saistošiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu
Mērķis
Saistošajos noteikumos noteikt iznomājamo zemju kārtību un nomas maksu.
Izvērtējums
Ir spēkā domes lēmums par mazdārziņu zemes gabalu iznomāšanu Kolkā.
Tomēr zemju noma netika uzsākta, jo tika saņemta A.Pinkena pretenzijas vēstule, kas
bija izskatīta kārtējā Attīstības un plānošanas komitejā. Komiteja ierosināja sagatavot
alternatīvu priekšlikumu, lai lemtu par pieņemtā lēmuma atcelšanu.
Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, kas attiektos uz zemes nomu līdz 0,2
ha platībā (t.i. mazdārziņiem).
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru
un iznomāšanas kārtību”
2) Atcelt Dundagas novada Domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.114 „Par zemju
nomu Kolkas ciemā”
Lēmums nododams izpildei: NĪ nodaļa G.Kārklevalks

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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9.§
Par iestāžu kā pastāvīgu nodokļu maksātāju izslēgšanu no
Nodokļu maksātāju reģistra
Pamats
1. LR likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punkts un 21.panta pirmās
daļas 6.punkts
2. MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.punkts
3. Dundagas novada Domes lēmums Nr.197. „Par centralizētas grāmatvedības
uzskaites ieviešanu Dundagas novadā”
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada Domes finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu un naudas
plūsmu, efektīvāku grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli, ir jāapvieno
Dundagas novada domes iestāžu grāmatvedības uzskaite un saistības.
Izvērtējums
Lai nodrošināt Dundagas novada domes finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu un
naudas plūsmu, efektīvāku grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli, ir
jāapvieno Dundagas novada domes iestāžu grāmatvedības uzskaite un saistības.
Dundagas novada Centrālās administrācijas grāmatvedībā līdz šim strādāja 3
grāmatveži, kas nodrošināja grāmatvedības uzskaiti un atskaišu sagatavošanu Centrālās
administrācijas struktūrvienībām un Dundagas pils, Saimnieciskā dienesta, Bibliotēku
un Kubalu skolas – muzeja iestādēm. Kolkas pārvaldes grāmatvede nodrošināja
grāmatvedības uzskaiti Kolkas pārvaldes struktūrvienībām un Kolkas pamatskolas
funkciju nodrošināšanai. Savukārt Dundagas vidusskolai, Dundagas mākslas un mūzikas
skolai un Mazirbes speciālai internātpamatskolai bija atsevišķi grāmatveži.
Pēc novada izveides pakāpeniski Centrālās administrācijas grāmatvedībai izveidojās
nesamērīgi lielāka darba slodze kā pārējo iestāžu grāmatvedēm. Centralizētās
grāmatvedības izveide dos iespēju veikt grāmatvedības darba specializāciju un nebūs
nepieciešams centrālās administrācijas grāmatvedībai piesaistīt papildus darbinieku.
Reorganizācijas rezultātā novada pašvaldībā tiks izveidota funkcionālāka un efektīvāka
grāmatvedības uzskaite, nodrošināts grāmatvedības darbinieku sabalansēts darba
noslogojums un darba likumam atbilstošs darba un atpūtas laiks.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt, ka Dundagas novada Domei reorganizācijas rezultātā kā nodokļu
maksātājs tiek pievienotas pašvaldības iestādes, saglabājot pastāvīgas iestādes
statusu:
1.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola no 01.08.2012.
1.2. Dundagas vidusskola no 01.10.2012.
1.3. Dundagas novada Kolkas pagasta pārvalde no 01.11.2012.
2. Izslēgt pārvaldi un iestādes no Nodokļu maksātāju reģistra kā patstāvīgu nodokļu
maksātāju.
3. Izpilddirektoram nodrošināt novada pašvaldības iestāžu kā nodokļu maksātāju
pārreģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā LR normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
4. Izpilddirektoram nodrošināt centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu
novada pašvaldībā.
5. Dundagas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuru iestādes tiek pievienotas
centralizētai grāmatvedības uzskaitei slēgt norēķinu kontus un visus finanšu
līdzekļu atlikumus pārskaitīt Dundagas novada domes norēķinu kontos sekojošos
termiņos:
5.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skolai līdz 31.07.2012.
5.2. Dundagas vidusskolai līdz 30.09.2012.
5.3. Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldei līdz 30.10.2012.
Lēmums nosūtāms: Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei, Dundagas
vidusskolas direktorei, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektoram, Dundagas mākslas un mūzikas skolas
direktorei, Dundagas vidusskolas direktorei, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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10.§
Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu
PAMATOJUMS
VAS „Privatizācijas aģentūra” 06.07.2012 vēstule Nr.4.17/6390.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 17.punkts.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (1)daļa.
MĒRĶIS
Nodrošināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto pašvaldības
līdzdalību valsts īpašuma atsavināšanā.
IZVĒRTĒJUMS
VAS „Privatizācijas aģentūra” 06.07.2012 vēstulē Nr.4.17/6390 piedāvā Dundagas
novada pašvaldībai funkciju pildīšanai pārņemt par bezīpašnieka mantu atzīto ēku
nekustamo īpašumu „Medzeri”, Labdzere, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Īpašuma
sastāvā ir dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 88500300041001 un kūts ar
kadastra apzīmējumu 88500300041002.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (1)daļa nosaka: Valsts
dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī dzīvokļa īpašumu
vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome
pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu
pašvaldības īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā
attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts
dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā
kārtībā.
Ēku nekustamais īpašums „Medzeri” nav izmantojams pašvaldības funkciju pildīšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atteikties no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 88500300041001 un kūts ar
kadastra apzīmējumu 88500300041002 pārņemšanas Dundagas novada pašvaldības
īpašumā.
Lēmums nosūtāms: VAS „Privatizācijas aģentūra”
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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11.§
Par nosaukumu piešķiršanu
PAMATOJUMS
Piešķirt nosaukumu no jauna uzbūvētiem objektiem.
MĒRĶIS
Īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā no jauna uzbūvētiem objektiem
IZVĒRTĒJUMS
Ūdenssaimniecības projekta realizācijas rezultātā SIA”Ziemeļkurzeme” uzbūvēti trīs
jauni objekti. Lai reģistrētu ēku un būvju īpašumus zemesgrāmatā:
- Ēkai, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai Dundagā, kura atrodas uz zemes vienības
Andreja Upīša iela 4B, kadastra Nr. Nr. 8850 020 0182, un pieder SIA Ziemeļkurzeme,
reģistrācijas nr.40003382317 , ēku un būvju īpašuma izveidošanai, piešķirt nosaukumu
Andreja Upīša iela 4B, Dundaga, Dundagas novads.
- Ēkai, notekūdeņu attīrīšanas stacijai Jaundundagā, kura atrodas uz zemes vienības
Vīdales iela 17, kadastra Nr. Nr. 8850 015 0114, un pieder SIA Ziemeļkurzeme,
reģistrācijas nr. 40003382317 , ēku un būvju īpašuma izveidošanai, piešķirt nosaukumu
Vīdales iela 17A, Dundaga, Dundagas novads.
- Ēkai, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai Jaundundagā, kura atrodas uz zemes
vienības 1905.gada iela 4, kadastra Nr. Nr. 8850 015 0093, un pieder SIA
Ziemeļkurzeme, reģistrācijas nr. 40003382317 , ēku un būvju īpašuma izveidošanai,
piešķirt nosaukumu 1905.gada iela 4A, Dundaga, Dundagas novads.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ēkai, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai Dundagā, kura atrodas uz zemes
vienības Andreja Upīša iela 4B, kadastra Nr. Nr. 8850 020 0182, un pieder SIA
Ziemeļkurzeme, reģistrācijas nr.40003382317 , ēku un būvju īpašuma
izveidošanai, piešķirt nosaukumu Andreja Upīša iela 4B, Dundaga, Dundagas
novads.
2. Ēkai, notekūdeņu attīrīšanas stacijai Jaundundagā, kura atrodas uz zemes
vienības Vīdales iela 17, kadastra Nr. Nr. 8850 015 0114, un pieder SIA
25

Ziemeļkurzeme, reģistrācijas nr. 40003382317 , ēku un būvju īpašuma
izveidošanai, piešķirt nosaukumu Vīdales iela 17A, Dundaga, Dundagas novads.
3. Ēkai, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai Jaundundagā, kura atrodas uz zemes
vienības 1905.gada iela 4, kadastra Nr. Nr. 8850 015 0093, un pieder SIA
Ziemeļkurzeme, reģistrācijas nr. 40003382317 , ēku un būvju īpašuma
izveidošanai, piešķirt nosaukumu 1905.gada iela 4A, Dundaga, Dundagas novads.
Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme”
Lēmums nododams izpildei- Attīstības un plānošanas nodaļai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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12.§
Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai N.Z.
Pamats
Dundagas novada Domei Normunda Zīberta iesniegts iesniegums
Mērķis
Nepieciešami naudas līdzekļi Ls 35 (trīsdesmit pieci lati) apsardzes sertifikāta iegūšanai
Izvērtējums
Dundagas novada Sociālajā dienestā 08.06.2012. tika saņemts N. Zīberta iesniegums ar
lūgumu piešķirt pabalstu apsardzes sertifikāta iegūšanai Ls 35 (sertifikāta iegūšanai Ls
25 un transporta izdevumiem Ls 10). Sarunā persona paskaidroja, ka ir piedalījies
Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotajā apsardzes darbinieku apmācības programmā
un, lai iegūtu apsardzes darbinieka sertifikātu, personai ir jābrauc uz Rīgu kārtot
eksāmens. Sociālajā dienestā personai tika paskaidrots, ka, lai izvērtētu pabalsta
piešķiršanu, iesniegumam klāt jāpievieno maksājuma apliecinošs dokuments par veikto
eksāmena apmaksu, kā arī tika paskaidrots, ka ceļa izdevumu apmaksa no pabalstiem
netiek segta. Tā kā maksājumu apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā netika
iesniegts, Sociālais dienesta 13.06.2012. pieņēma lēmumu pabalstu atteikt, nosūtot
personai lēmumu ierakstītā vēstulē, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un
apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību. Personai naudas līdzekļu piešķiršana nav iespējama,
jo nav iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments un persona šobrīd neveic
līdzdarbības pienākumus, ir telefoniski uzaicināta ierasties Sociālajā dienestā
04.07.2012., ja persona neieradīsies noteiktā dienā, tiks izsūtīta ierakstīta vēstule ar
brīdinājumu par GMI pabalsta izmaksas pārtraukšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Noraidīt N.Zīberta lūgumu sociālā pabalsta piešķiršanai.
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam un iesnieguma iesniedzējam
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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13.§

Par sociālās aprūpes nodrošināšanu J.B.
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada pašvaldības 27.07.2011. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Dundagas novadā” 3.3., 6., un 44. punkts. Dundagas novada domes
lēmums nr. 89 (protokols nr.3; 21 §; 22.03.2012.), lēmums nr. 165 (protokols nr.5; 26 §;
24.05.2012.) par aprūpes nepieciešamību tālāku virzību.
Mērķis
Nodrošināt personai ilgstošo sociālo aprūpi.
Izvērtējums
Ar 22.03.2012. Dundagas novada Domes lēmumu persona tika ievietota ilgstošajā
sociālajā aprūpes institūcijā „Lauciene”, jo persona veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi
aprūpēt. Personai aptuveni divu mēnešu laikā tika plānota peritoneālās dialīzes
operācija. Sazinoties ar hemodialīzes nodaļas dr.Mičuli, noskaidroju, ka persona no
operācijas ir atteikusies, uz doto brīdi persona ir atkārtoti uzņemta hemodialīzes
operācijas rindā. Lai samazinātu pašvaldības izmaksas par pakalpojumu sniegšanu
Jānim, persona ar 01.08.2012. tiks ievietota sociālās aprūpes institūcijā „Stūrīši”,
tādējādi transporta izdevumus samazinot par trešdaļu un aprūpes pakalpojuma maksu
par Ls 30. Aprūpes institūcijā „Stūrīši” mēneša maksa par pakalpojumu sastāda Ls 240.
Persona trīs reizes nedēļā ir jāved uz nieres dialīzi SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās
slimnīcas” Talsu filiāli, kur transporta izdevumi mēnesī vidēji sastāda Ls 30. Personas
iemaksas daļa par pakalpojumu sastāda Ls 161,00 (90% no pensijas) + Ls 100,00
(kopšanas pabalsts). Pašvaldībai jāmaksā par pakalpojumu apmaksas iztrūkstošā daļa
vidēji mēnesī no Ls 10 – 20. Izmaiņas pakalpojumu sniegšanā ar personu ir saskaņotas.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievietot Jāni Bulmistru sociālās aprūpes institūcijā „Stūrīši” un veikt apmaksu par
pakalpojumu nodrošināšanas iztrūkstošo daļu.
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par saistošo noteikumu grozījumiem
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības un citiem
pabalstiem Dundagas novadā”.
Pamats
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
Mērķis
Noteikt statusa izvērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz MK not. Nr. 299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.puntu un 19.4
punktu
Izvērtējums
Līdz 31.06.2012. MK noteikumos izvērtējot statusa piešķiršanu netika ņemts vērā
ģimenei/personai piederošs viens automobilis. No 01.07.2012. MK noteikumu 19.4
punkts nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka kādi kustamie un
nekustamie īpašumi šo noteikumu izpratnē netiek uzskatīti par īpašumu. Izvērtējot
trūcīgās ģimenes/personas statusa piešķiršanu arī turpmāk būtu nosakāms, ka par
īpašumu netiek uzskatīts ģimenei/personai piederošs viens automobilis, jo visbiežāk
transporta līdzeklis ir ģimenei/personai nepieciešams nokļūšanai uz darbu.
Līdz 31.06.2012. trūcīgās ģimenes/ personas statusu noteica uz sešiem mēnešiem ja
ģimenē ir darbspējīga persona, uz divpadsmit mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgo
personu. No 01.07.2012. MK noteikumu 10.punkts nosaka, ka trūcīgās
ģimenes/personas statusu piešķir no trīs līdz sešiem mēnešiem. Lai būtu skaidri statusa
piešķiršanas termiņi, saistošajos noteikumos ir jānosaka kādos gadījumos un uz kādu
termiņu tiek piešķirts trūcīgās ģimenes/personas statuss. Statusa termiņi ir nosakāmi uz
sešiem mēnešiem, bet GMI pabalsta saņēmējiem uz trim mēnešiem.
Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus papildinot atsevišķus noteikumu
punktus.
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1) Tiek papildināts saistošo noteikumu 3.punkts.
2) Tiek papildināts ar 31 punktu. (grozījumi pielikumā)
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada Domes 2012.gada 26.jūlija saistošos noteikumus Nr. 16
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā” .
Lēmums nosūtāms: VARA ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 206.
26.07.2012.

15.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
15.1.Pamats
Ditas Kupačas iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/298-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Mērķis
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.
Izvērtējums
Dita Kupača lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar pilngadības iestāšanos. Dita ir bez
vecāku gādības palicis bērns, kuru audzinājis aizbildnis. Pēc pilngadības sasniegšanas
šādas personas pašvaldībai ir jānodrošina ar dzīvojamo platību, saskaņa ar likumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošie noteikumi Nr.11. Pašreiz
Dita dzīvo pie aizbildnes Valdemārpilī. Dita vēlas dzīvot Dundagā un ir pieteikusies arī
darbā Dundagā. Ir brīva istabiņa pansijā Jaundundaga un Dita ir piekritusi līdz brīdim,
kad atbrīvojas dzīvoklis, dzīvot šajā istabiņā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt pagaidu dzīvojamo platību Ditai Kupačai pansijā Jaundundaga.
Lēmums nosūtāms: Ditai Kupačai
Lēmums nododams izpildei: PI un NĪA nodaļa G. Kārklevalkam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 207.
26.07.2012.

15.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
15.2.Pamats
Toma Kārklevalka iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/312-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Bāriņtiesas vēstule no 11.07.2012.
Mērķis
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.
Izvērtējums
Toms Kārklevalks lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar pilngadības iestāšanos.
Toms ir bez vecāku gādības palicis bērns, kuru audzina aizbildnis. Pilngadība Tomam
iestāsies 24.12.2012. Pēc pilngadības sasniegšanas šādas personas pašvaldībai ir
jānodrošina ar dzīvojamo platību, saskaņa ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” un Domes Saistošie noteikumi Nr.11. Pašreiz dzīvo Nevejas ciema
“Rietniekos” pie aizbildņa. Taču aizbildnis vēlas atteikties no aizbildņa pienākumu
pildīšanas, jo nepārtraukti ir konflikti ar Tomu, kurš negrib ievērot ģimenē pieņemtās
uzvedības un saskarsmes formas. Bāriņtiesas priekšsēdētājas uzskata, ka piešķirot
Tomam dzīvojamo platību jau tagad, atrisinātos ģimenes konflikts. Toms izteicis
vēlēšanos strādāt Ģipkā, taču no Nevejas tur nevar nokļūt. Ir brīva istabiņa mājā
“Jasmīnes 2”, Vīdāles ciemā, kuru var piešķirt dzīvošanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Līdz pilngadības sasniegšanai, piešķirt pagaidu dzīvojamo platību Tomam Kārklevalkam
mājā “Jasmīnes 2” dzīvoklis 1, ar rakstisku aizbildņa Alfona Kārklevalka piekrišanu.
Lēmums nosūtāms: Tomam Kārklevalkam
Lēmums nododams izpildei: PI un NĪA nodaļa G. Kārklevalkam
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 208.
26.07.2012.

16.§
Par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu
Pamats
Likums ,,Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības funkcijas - sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību īstenošanu.
Izvērtējums
Pašvaldības funkciju kultūras jomā Dundagas pagastā pilda iestāde ,,Kultūras pils”. Tās
paspārnē darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi, kuri sekmē tradicionālās kultūras vērtību
saglabāšanu un popularizēšanu. Augstāk minētā pašvaldības funkcija ar novada domes
lēmumu (25.11.2010. Nr.268 [20.§] deleģēta arī biedrībai ,,Zaļais novads” Dundagas
pagasta jauktā kora darbības nodrošināšanai, piešķirot dotāciju.
Amatiermākslas kolektīvu darbība ir cieši saistīta ar pašvaldības kultūras dzīves
organizētājiem. Praktiski kultūras pils darbinieki koordinē kora darbību gan
administratīvi, gan metodiski. Nav pamata vienu pagasta amatiermākslas kolektīva
darbību administrēt un vadīt, deleģējot pašvaldības funkciju biedrībai. Ieteicams visus
Dundagas pagasta tradicionālās amatiermākslas kolektīvus administrēt un metodiski
vadīt, izmantojot vienotu sistēmu – pašvaldības veidotu iestādi, konkrētajā gadījumā
,,Kultūras pili”, tā nodrošinot pārskatāmu un efektīvāku kolektīva darbību.
1.
2.
3.
4.

Dundagas novada Dome nolemj:
Lauzt līgumu ar biedrību ,,Zaļais novads” par pašvaldības kultūras funkcijas
deleģēšanu un pārtraukt dotāciju kora darbības finansēšanai sākot ar 2012.gada
1.augustu.
Dundagas pagasta jauktā kora darbību nodot administrēšanai un pārraudzīšanai
pašvaldības iestādei ,,Kultūras pils” ar 01.09.2012.
Neizlietoto dotāciju Ls 157,01 atskaitīt pašvaldības budžetā
Veikt budžeta grozījumus par atlikušo plānotās dotācijas summu.

Lēmums nosūtāms: biedrība ,,Zaļais novads”
Lēmums nododams izpildei: Dundagas kultūras pils, direktore Baiba Dūda

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 209.
26.07.2012.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamats
1) SIA „Gavsene” (reģ. Nr.41203017814) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
Domē 23.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/340-G).
2) Zemes ierīcības likums.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Celmiņi” (kadastra Nr. 8850 022 0025) kopējā platība ir 7,8 ha,
tas atrodas Piltenes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un tas sastāv
no:
1) 2,7 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0026, kurā 0,8 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
0,7 ha meži, 0,1 ha zem ūdeņiem un 1,1 ha pārējās zemes;
2) 5,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022
0025, kurā 5,0 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,1 ha
zem ūdeņiem.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Celmiņi” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 022 0025 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Purvmala”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
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Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
1)
2)
3)
4)
5)

Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist nekustamā īpašuma „Celmiņi” (kadastra Nr. 8850 022 0025) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0025.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0026 atstāt nosaukumu
„Celmiņi”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0025 piešķirt nosaukumu
„Purvmalas”.
Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 017 0026 2,7 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 022 0025 5,1 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu nov., LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Nr. 210.
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18.§
Par grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un 41.panta pirmās
daļas 2.punkts
2. Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa.
Mērķis
Veikt grozījumus Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā, papildinot to
ar punktiem par Mazirbes speciālās internātpamatskolas struktūrvienības izveidi, kura
veic 2003.gada 3.jūnija MK noteikumos Nr 291 "Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem" 4.daļā minēto pakalpojumu nodrošināšanu, tādējādi racionāli izmantojot
pašvaldības līdzekļus un nodrošināt Mazirbes speciālās internātpamatskolas
pastāvēšanas stabilitāti.
Izvērtējums
Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības izvirzīto mērķi par Mazirbes
speciālajā internātpamatskolas struktūrvienības izveidi, kura veic 2003.gada 3.jūnija MK
noteikumos Nr 291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 4.daļā minēto
pakalpojumu nodrošināšanu, tādējādi racionāli izmantojot pašvaldības līdzekļus un
nodrošināt Mazirbes speciālās internātpamatskolas pastāvēšanas stabilitāti, tika
izskatīti varianti par šādas struktūrvienības izveidi. Notikušas konsultācijas (B.Oses
vadībā) ar Labklājības ministriju un nonākts pie secinājuma par šādas struktūrvienības
izveidi. Prasības, kādas jāievēro bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām (šai struktūrvienībai), noteiktas 2003.gada 3.jūnija MK
noteikumos Nr 291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 4.daļā (pievienots
lēmumprojekta pielikumā).
Pamatojoties uz iepriekš minēto ir nepieciešams veikt izmaiņas Mazirbes
speciālās internātpamatskolas nolikumā, papildinot to ar punktiem par Mazirbes
speciālajā internātpamatskolas struktūrvienības izveidi.
Pēc lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidi, saskaņā ar likuma „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 17.panta 1.daļu, jāsagatavo dokumentu
36

pakete iesniegšanai Labklājības ministrijā, atbilstoši 20.11.2008 MK noteikumiem
Nr 951 ''Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā”.
Pēc lēmuma pieņemšanas par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā jāziņo
Izglītības kvalitātes valsts dienestam, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada
23.novembra noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība”:
„9. Ja ir [...] izdarīti grozījumi izglītības iestādes nolikumā, izglītības iestādes
dibinātāja pienākums ir 10 darbdienu laikā par to rakstiski informēt atbildīgo
amatpersonu, pievienojot apliecinošus dokumentus. [...]”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ar 2012.gada 1.septembri izveidot Mazirbes speciālās internātpamatskolas
struktūrvienību "Bērnu sociālās aprūpes centrs".
2. Apstiprināt grozījumus Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā.
3. Par veiktajiem grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktorei
I.Kriķītei 10 darbadienu laikā informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
4. Ilzei Kriķītei sagatavot un iesniegt dokumentu paketi Labklājības ministrijā
atbilstoši 20.11.2008 MK noteikumiem Nr 951 ''Kārtība, kādā sociālo
pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un
izslēgts no tā”.
Lēmums nosūtāms: Labklājības ministrijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Lēmums nododams izpildei: Mazirbes speciālās pamatskolas direktora p.i. Ilzei Kriķītei,
sociālās dienesta vadītājai Inetai Mauriņai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā tehniskā projekta
izstrādi
PAMATOJUMS
Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 23.07.2012. lēmums (protokols
Nr.32).
MĒRĶIS
Nodrošināt projekta „Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā”
(Nr.11-8-L32100-000163) realizāciju.
IZVĒRTĒJUMS
Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisija ir veikusi publiskā iepirkuma
procedūru, lai noskaidrotu pakalpojuma sniedzēju Vasaras brīvdabas estrādes tehniskā
projekta izstrādei un autoruzraudzībai. Par uzvarētāju iepirkumā DND 2012/20 ELFLA
ir atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Casa Ama”. Piedāvājuma cena par tehniskā
projekta izstrādi ir 6776,00 lati, tai skaitā 1176.00 lati PVN.
2012.gada Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas nodaļas budžetā piešķirtā summa
ir 3659,00 lati. Lai noslēgtu līgumu par tehniskā projekta izstrādi papildus ir
nepieciešami 3117,00 lati.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Vasaras brīvdabas estrādes tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai
3117.00 latus no Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas nodaļas budžeta projektu
līdzfinansēšanai un tehnisko projektu izstrādei paredzētiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, NĪA un PA nodaļa
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 212.
26.07.2012.

20.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
PAMATOJUMS
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta
sestā un septītā daļa;
2. G.Abajas personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/344-A no 23.07.2012.)
MĒRĶIS
Piešķirt atvaļinājumu Dundagas novada domes priekšsēdētājai
IZVĒRTĒJUMS
Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas Guntas Abajas lūgums piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 1
kalendāro nedēļu no 2012.gada 30.jūlija līdz 2012.gada 5.augustam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Guntai Abajai ikgadējo
atvaļinājumu 1 kalendāro nedēļu no 2012.gada 30.jūlija līdz 2012.gada 5.augustam.
LĒMUMS NOSŪTĀMS
Lindai Pavlovskai; Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram Marekam Gricikam;
Kancelejai; Grāmatvedībai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 213.
26.07.2012.

21.§
Par nekustamā īpašuma „Princeses” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamats
1) SIA „Vīdales vējš” (reģ. Nr.40103281285) iesniegums (reģistrēts Dundagas
novada Domē 20.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/335-S).
2) Zemes ierīcības likums.
3)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4)
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5)
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Princeses” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Princeses” (kadastra Nr. 8850 019 0148) kopējā platība ir 22,1
ha un tas sastāv no:
1) 2,2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 006 0060, kurā 2,2 ha platībā aizņem meži;
2) 13,93 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006
0075, kurā 13,93 ha platībā aizņem meži;
3)
5,98 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850
019 0148, kurā 5,98 ha platībā aizņem meži un 0,02 ha zem ceļiem.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Princeses” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 019 0148 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Bābiņas”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
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Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Princeses” (kadastra Nr. 8850 019 0148)
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0148.
2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0060 un 8850 006 0075
atstāt nosaukumu „Princeses”.
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0148 piešķirt nosaukumu
„Jaunprinči”.
4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 006 0060 2,2 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 006 0075 13,93 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201)
6) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 019 0148 5,98 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu nov., LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 214.
26.07.2012.

22.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Pamats
1) AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi”
08.02.2012. iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216.
2) Dundagas novada domes 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.43 5.§ „Par pašvaldības
zemes īpašuma Zeme „Pils ielā” sadalīšanu”.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Piešķirt nosaukumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0289 un
8850 0020 0514.
Izvērtējums
Dundagas novada Dome 08.02.2012. saņēma AS „Latvijas valsts meži”
struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi” iesniegumu Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216
ar lūgumu izvērtēt iespēju nodot valsts funkciju īstenošanai nekustamā īpašuma „Zeme
Pils ielā” (kadastra Nr. 8850 020 0289) (turpmāk – nekustamais īpašums) zemes
vienības daļu ~1,5 ha platībā. Zeme ir nepieciešama piekļūšanai pie plānotās AS
„Latvijas valsts meži” biroja ēkas un autostāvvietas izveidošanai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.02.2012. sēdes lēmumu Nr.43 5.§ „Par
pašvaldības zemes īpašuma „Zeme Pils ielā” sadalīšanu”, tika atļauts sadalīt nekustamo
īpašumu divās reālās daļās.
Pēc zemes vienības sadalīšanas, nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām:
1) 1,39 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020
0289;
2) 1,64 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020
0514.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
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Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atstāt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 nosaukumu
„Zeme Pils ielā”.
2. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0514 nosaukumu
„Zeme Parka ielā”.
3. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 020 0289 1,39 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 020 0514 1,64 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela
27/29, Liepāja, LV-3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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