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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
SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2
Nr.2.
2011.gada 26.janvārī
Sēde sasaukta
sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta:
atklāta plkst. 9.07
Sēdē piedalās 12
12 deputāti:
deputāti Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš – no
plkst. 8.50, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps
Nepiedalās:
Nepiedalās Guntis Pirvits – slimības dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Aldis Pinkens;
iedzīvotāji – Gunārs Laicāns
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi u.c.
jautājumiem
2. Par zemes ierīcības projektu
3. Par ierosinājumiem teritorijas plānojuma grozījumiem
4. Par īpašuma „Zēņu dīķis” izmantošanas mērķi
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Dundagas novada
iedzīvotājiem”
6. Par dzīvokļu jautājumiem
7. Par sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti
8. Par telpu izmantošanu Dundagas pilī un atvieglotas nomas maksas noteikšanu
9. Par H.H. Mehmeda parāda dzēšanu
10. Par iestādes Pašvaldības Centrālā administrācija nolikumu
11. Par pašvaldības iestādes Kubalu skola-muzejs nolikumu
12. Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu
13. Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka vēsts”
14. Par automašīnas pārdošanu izsolē
15. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA „Kolkasrags”
16. Par 2010.gada budžeta izpildi
17. Par finansējumu Dundagas invalīdu biedrībai
18. Par finansējumu Dundagas pensionāru klubam
19. Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
20. Par dotāciju biedrībai „Dundagas aprūpes nams „Stacija””
21. Par dotāciju biedrībai „Zaļais novads”
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22. Par dotāciju SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas ūdens”
23. Par pašvaldības finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
24. Par fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodikas nepiemērošanu daļā
2011.gadā
25. Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
26. Par izpilddirektora darba samaksu
27. Par 2011.gada budžetu
28. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
29. Par izmaiņām projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu
skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar
amatniecības mācību programmu iespējām” apraksta daļā
30. Par iestādes Kubalu skola-muzejs vadītāja iecelšanu amatā
31. Par komiteju sēdēm februārī

1.
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citiem
jautājumiem
Ziņo Ģ.Kalnbirze un A.Zumbergs; G.Abaja
Pašvaldības izpilddirektors Ģ.Kalnbirze informē par domes pieņemto lēmumu izpildi un
citiem veiktajiem pasākumiem:
Par izsludināto konkursu uz PII „ Kurzemīte” vadītāja vietu
1.
Jautājums: vai domes priekšsēdētājs, būdams komisijas sastāvā, nav interešu
konfliktā, jo pats ir apstiprinājis konkursa nolikumu un kurā brīdī radusies doma par
konkursa rīkošanu? Jurista skaidrojums – Interešu konflikta nav. Doma par konkursa
rīkošanu radusies pamatojoties uz novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, par kuru
priekšsēdētājs skaidro, ka nebija radušies papildus argumenti I.Jānbergas atkārtotai
virzīšanai apstiprināšanai amatā.
2.
Par nepilnā darba laika noteikšanu atsevišķiem darbiniekiem
3.
Par grozījumiem darbinieku darba samaksā, saskaņā ar izvērtēšanas komisijas
lēmumiem.
Domes priekšsēdētājs A.Zumbergs ierosina par sēdes vadītāju jautājumos, kur
priekšsēdētājs ir ziņotājs vai atbild uz jautājumiem, iecelt deputātu Ēriku Bērzkalnu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Par sēdes vadītāju jautājumos, kur priekšsēdētājs ir ziņotājs vai atbild uz jautājumiem,
iecelt deputātu Ēriku Bērzkalnu.
Domes priekšsēdētājs informē, ka
1) ir noslēgts sadarbības līgums ar Līvu savienību
2) piedalījies apvienotajā CA komisijas sēdē
3) piedalījies LPS domes sēdē (pārrunāts jautājums par tautas skaitīšanu)
4) Uzsākta darbinieku apmācība ar SIA „ ZZ Dats” datorprogrammām.
Juriskonsults A.Šturms informē, ka iepriekšējās domes sēdē uzdotais jautājums par lēmuma
projekta nepieciešamību papildinot Finanšu komitejas sastāvu, ir skaidrots VARA ministrijā,
kur teikts, ka lēmuma projekts bija vajadzīgs, taču šajā gadījumā tas neietekmē pieņemtā
lēmuma tiesiskumu.

3

2.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
A.Zumbergs
2.1. Pamats:
• SIA “Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma “Apsītes”
sadalīšanai., reģ. Nr.R-559, 20.12.2010.
• Dundagas novada Domes 28.07.2010.sēdes lēmums Nr.275 (protokols Nr.11, 18.§.)
• 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 Dundagas pagasta daļas teritorijas plānojums
Izvērtējums:
Īpašuma “Apsītes” zemes gabala (kad. apz. 8850-011-0097) sadalīšanai 2 zemes vienībās ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta
izstrādāšanai īpašuma “Apsītes” sadalīšanai (28.07.2010. sēdes lēmums Nr.275), tas ir
izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā uzmērītas un apliecinātas zemes gabalos esošās
komunikācijas, apgrūtinājumi, piekļuves īpašumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

2.2. Pamats:
• VSIA “Latvijas valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts
īpašumu “Dūņstūri” un “Jaunsniķeri” zemes vienību apvienošanai.
• Dundagas novada Domes 22.06.2010.sēdes lēmums Nr.234 (protokols Nr.9, 17.§.)
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 4.punkts, 19.pants un 20.pants
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
• Dundagas novada Dundagas pagasta daļas teritorijas plānojums
Izvērtējums:
Īpašumu “Dūņstūri” un “Jaunsniķeri” zemes vienības ar kad. apz. 8850-025-0005, 8850-0250009, 8850-025-0017 un 8850-025-0031 konsolidācijai vienā zemes vienībā ir izstrādāts zemes
ierīcības projekts.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta
izstrādāšanai (22.06.2010. sēdes lēmums Nr.234), tas ir izstrādāts uz zemes robežu plāna,
kurā uzmērītas un apliecinātas zemes gabalos esošās komunikācijas un apgrūtinājumi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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2.3. Pamats:
• SIA “Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
“Jaunpīlādži” sadalīšanai, reģ. Nr.3-31.2/11/116, 20.01.2011.
• Dundagas novada Domes 29.09.2010. sēdes lēmums Nr.381 (protokols Nr.14, 9.§.)
• 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 Kolkas pagasta daļas teritorijas plānojums
Izvērtējums:
Īpašuma “Jaunpīlādži” zemes gabala (kad. apz. 8862-003-0005) sadalīšanai četrās zemes
vienībās ir izstrādāts zemes ierīcības projekts.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai īpašuma “Jaunpīlādži” sadalīšanai (29.09.2010. sēdes lēmums Nr.381), tas ir
izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā uzmērītas un apliecinātas zemes gabalos esošās
komunikācijas, apgrūtinājumi, piekļuves īpašumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 5 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
3. §
Par ierosinājumu teritorijas plānojuma grozījumam
A.Zumbergs, G.Abaja, Ē.Bērzkalns
Pamats:
1. Viļņa Paegleskalna iesniegums (14.12.2010., Nr.P-547) par īpašuma “Indrāniņi”
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.
2. MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”
3. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums (Saistošie noteikumi Nr.7.,
apstiprināti 26.08.2009.)
Izvērtējums:
Dundagas pagasta īpašumā “Indrāniņi” (kad. nr. 8850-014-0031) 19,1 ha platībā atrodas
mežs, 11 ha – meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Īpašnieks vēlas meliorēto lauksaimniecības zemi apmežot un ir vērsies VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”, kuri ir izsnieguši tehniskos noteikumus.
Saskaņā ar izsniegtajiem noteikumiem apmežošanai paredzētā zeme atrodas koplietošanas
meliorācijas objektā “Paņi”. Daļā no meliorētās platības, kas piekļaujas Dundagas – Mazirbes
ceļam , veicot zemes apmežošanu netiks traucēta piegulošo platību drenu sistēmu darbība.
Mežam piegulošā nogabalā ir jāveic drenāžas sistēmas pārkārtošana.
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu meliorētās
lauksaimniecības zemes primārais izmantošanas veids ir laukkopības un lopkopības
produkcijas ražošana, bet sekundārais būvniecība lauksaimniecības nozaru vajadzībām.
Lauksaimniecības zemes transformācija citā izmantošanas veidā ir pieļaujama, ja tā nav
valsts vai pagasta nozīmes lauksaimniecības teritorija. Novadā nav valsts nozīmes
lauksaimniecības teritorijas, savukārt pašvaldības nozīmes teritorijām ir noteikts kritērijs:
Lauksaimniecībā izmantojamais zemes masīvs nav mazāks par 50 ha ar zemes kvalitātes
novērtējumu, kas nav mazāks par 40 ballēm.
Patreiz šo priekšlikumu var iekļaut teritorijas plānojumu grozījumu reģistrā.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 6 „Par ierosinājumu teritorijas plānojuma grozījumam”. Lēmums
pievienots protokolam.

4. §
Par nekustamā īpašuma “Zēņu dīķis” lietošanas mērķi
A.Zumbergs, G.Abbaja
Pamats:
 MK noteikumi nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
 Likums “Par Civilo aizsardzību” 9.pants. Pašvaldību uzdevumi un tiesības. 2.panta
2.punkts
 Likums “Par Pašvaldībām”
 Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšu
zemesgrāmatās” 13.panta 1.daļas 8.punktu nekustamais īpašums “Zēņu dīķis” , kadastra
Nr.8862 007 0256 pieder Dundagas novada domei.
Izvērtējums:
Zemes vienība “Zēņu dīķis”, kadastra nr.8862 007 0256, 17,7789 ha platībā atrodas Kolkas
pagastā, Dundagas novadā.
Saskaņā ar Kolkas teritorijas plānojumu (2003.gadā) lietošanas mērķis tika noteikts –
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa.
Uz zemes vienības atrodas ūdenskrātuve “Zēņu dīķis” , nr.8862 007 0256 001.
Ir nepieciešams noteikt dalīto nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi, ņemot vērā faktiskos
zemes lietošanas veidus un pašvaldību funkcijas. Teritorijai
Teritorijai ir nepieciešama ugunsdzēsības
prasību nodrošināšana un parku, skvēru (zaļās zonas) attīstībai.
Īpašumu ir nepieciešams funkcionāli sadalīt:
15,6442 ha –parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.
2,1347 ha – ūdens uzkrāšanas,
uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve.
apbūve
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma “Zēņu dīķis” lietošanas mērķi”. Lēmums
pievienots protokolam.

5. §
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālo palīdzību Dundagas
Dundagas novada iedzīvotājiem””
A.Zumbergs
Pamats:
Likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 16.punkts
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Izvērtējums:
Grozījumus jāveic, jo veikti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un
nepieciešams precizēt 1.5.punktu
Priekšlikums izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
Izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:
1.
„Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3
mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu.”
2.
Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„Par ģimeni uzskatāmas visas kopā dzīvojošās personas, kurām ir kopēji izdevumi par
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.”
3.
Izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:
„Pabalstu personai (ģimenei) var piešķirt, ja tā veic tiesību aktos paredzētos līdzdarbības
pienākumus un:
3.4.1. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai. Par īpašumu šo
noteikumu izpratnē nav uzskatāma: 1) lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5 ha platībā; 2)
mežs 5 ha platībā; 3) Civilprocesa likuma 1. pielikuma 1.-8.punktā minētā manta un
priekšmeti; 4) nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai
kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem
nepieder cits nekustamais īpašums; 5) viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir
ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram
ģimenes loceklim.
3.4.2. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3.4.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.4.4. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;
3.4.5. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
3.4.6. tā nav izsniegusi aizdevumu.”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 8 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2009.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālo palīdzību Dundagas novada
iedzīvotājiem””. Lēmums pievienots protokolam.
6. §
Par dzīvokļu jautājumiem
6.1. Pamats:
Līgas Feldentāles iesniegums Nr. F-380 no 26.08.2010 ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
un pagasta padomes sociālā dienesta apsekošanas akts, slēdziens un domes lēmums 16§
Nr.393 no 29.09.2010 par uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 9 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
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6.2. Par uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā Dagnijai Vladai
Pamatojums
1. Dagnijas Vladas, p.k.xxxxxx iesniegums Nr.V-567 no 27.12.2011 ar lūgumu piešķirt
dzīvojamo platību un Sociālā dienesta Sarunas protokols.
2. Likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”;
3. Dundagas novada Domes Saistošie noteikumi Nr.11, no 24.03.2010.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T.
Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 10 „Par uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā”.
Lēmums pievienots protokolam.

7. §
Par sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti
Pamats:
• Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes
piedāvājums kopīgi iekļauties pētījumā “Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma
telpiskā reģenerācija”.
Izvērtējums:
Sadarbības līguma ietvaros pašvaldība apņemas atbalstīt fakultāti ar novada speciālistu
līdzdalību piekrastes būvniecības un teritorijas apsaimniekošanas procesu informācijas
iegūšanā piekrastes ciemos, divu tematisko darba grupu un viena semināra norisi Dundagas
novadā.
Fakultāte apņemas nodrošināt novadu ar fundamentālajā pētījumā “Latvijas piekrastes
kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija” iegūtajām zinātniskajām izstrādnēm un
ieteikumiem, kuras iespējams pielietot kā vadlīnijas novada būvvaldes darbā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 11 „Par sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti”. Lēmums
pievienots protokolam.

8. §
Par telpu izmantošanu Dundagas pilī un atvieglotas nomas maksas noteikšanu
Pamatojums:
Dundagas novada Domes lēmums Nr.199, 28.10.2009., prot.Nr.11, 4.§ Maksas pakalpojumi
Nr.5 ,,Par maksas pakalpojumiem Dundagas pilī”; Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes
iesniegums, saņemts Dundagas novada Domē 11.01.2011. ar Nr.S-9.
Izvērtējums:
Latvijas evaņģēliski luteriskā draudze ir bezpeļņas organizācija, kuras viens no darbības
mērķiem ir sniegt garīgu atbalstu Dundagas novada iedzīvotājiem, izskaidrot kristīgās
mācības būtību. Saskaņā ar Dundagas novada Domes lēmuma Nr. 199 (prot.Nr.11., 4.§) no
28.10.2009. pilnā maksa būtu Ls 6,- stundā par mazās zāles izmantošanu.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 12 „Par telpu izmantošanu Dundagas pilī un nomas maksas
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

9. §
Par H.H. Mehmeda parāda dzēšanu
Pamatojums
2010. gada 27. decembra iesniegums no pansijas „Jaundundaga” vadītājas L.Laicānes.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 13 „Par H.H. Mehmeda parāda dzēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.§

Par iestādes Centrālā administrācija nolikumu
Pamats:
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.1. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, R. Rūmniece, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav,
atturas – G.Abaja – 4.9. punktu vajadzētu konkretizēt)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 14 „Par iestādes Centrālā administrācija nolikumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

11. §
Par pašvaldības iestādes Kubalu skolaskola-muzejs nolikumu
Pamats:
1. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.9. punkts
2 .Dundagas novada Domes lēmums Nr. 453 no 24.11.2010. “Par struktūrvienību
Kubalu skola - muzejs”.
Izvērtējums:
Izskata iesniegto iestādes „Kubalu skola - muzejs” nolikuma projektu.
Nolikumam pievienota īpašuma apsaimniekošanas shēma.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 15 „Par pašvaldības iestādes Kubalu skola-muzejs nolikumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

12. §
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Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu
Tiek ierosināts atsavināšanas nosacījumos iekļaut izmantošanas mērķi – sabiedriskas
nozīmes objekts, kas tiek apšaubīts tā iemesla dēļ, vai pašvaldība ir gatava kontrolēt šī
nosacījuma izpildi un kādas sankcijas varēs piemērot, vēl jo vairāk, ka darbība šajā ēkā var
notikt tikai atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam mērķim.
A.Felta ierosina informāciju par nodomu īpašumu atsavināt, ievietot pašvaldības mājas
lapā.
Priekšlikums tiek papildināts ar ierosinājumu ievietot „ Dundadzniekā” plašāku
skaidrojošo rakstu (par pašvaldības iespējām uzturēt šo īpašumu, centieniem saglābt
nododot to privātās rokās utt.)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 16 „Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

13. §
Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka vēsts”
Pamatojums
Nesekmīga īpašuma Pils ielā 9 izsole, nomnieka kristiešu draudzes “Prieka vēsts”
iesniegumi par īres maksas samazinājumu.
Izvērtējums
Dundagas novada domes 28.04.2010 domes sēdes Nr.7 lēmums 14§. Nr.171 lēma par īpašuma
Pils ielā 9 nodošanu ilgtermiņa nomā. Izsole tika izsludināta, taču nepieteicās neviens
nomnieks.
Kristiešu draudze “Prieka vēsts” 2010.gada decembrī ar atkārtotu iesniegumu lūdz pārskatīt
nomas maksas lielumu, kas uz doto brīdi ir Ls 0,40 + PVN par kvadrātmetru un atlaist nomas
maksas daļu par 2010.gadu Ls 452,42 apmērā, kura nav nosegta ar ieguldījumiem telpu
remontā.
Iesniegumā Nomnieks informē, ka neizmanto visas telpas, kuras sākotnēji tika iekļautas
nomas līgumā, jo daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī liela mitruma dēļ 42,10m , divas izmanto
audējas 45,7m , to kopējā platība ir 86,70 m2.
2

2

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
Pieņemt lēmumu Nr. 17. „Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka
vēsts””. Lēmums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret 2 (U.Katlaps,
L.Vīksna), atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 17`. „Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka
vēsts””. Lēmums pievienots protokolam.

14. §
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Par automašīnas pārdošanu izsolē
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 18. „Par automašīnas pārdošanu izsolē”. Lēmums pievienots
protokolam.

15. §
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA „Kolkasrags”
„Kolkasrags”
Pamatojums:
1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa,
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa;
2. likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 10.punkts, 15.panta
trešā daļa, 21.panta pirmās daļas 23.punkts;
3. Tūrisma likuma 8.panta 2., 4., 5.punkts.
4. Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra lēmums Nr. 499 „Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu SIA „Kolkasrags”
Izvērtējums:
Ir iesniegts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma projekts starp Dundagas novada Domi
un SIA „Kolkas rags”. Tie izteikti iebildumi, ka nav sagatavots līguma pielikums par
konkrētu pašvaldības pasūtījumu - pasākumu veikšanu, aprēķiniem, TIC materiālajiem
uzkrājumiem (bukleti, suvenīri) utt.
Tiek izteikti priekšlikumi izvērtēt sadarbības iespēju ar Talsu novada TIC, jo līdzšinēja
sadarbības pieredze ir pozitīva, kā arī lielo pasākumu koordinēšana ar Kurzemes Tūrisma
asociācijas starpniecību. Varētu veidot vienotu Talsu un Dundagas novadu tūrisma aģentūru.
V.Rande ierosina atlikt jautājuma par TIC funkciju nodošanu SIA „ Kolkas rags”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 19. „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA
„Kolkasrags””. Lēmums pievienots protokolam.
16.§

Par 2010.gada budžeta izpildi
Pamatojums
1. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
Izvērtējums
Dundagas novada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde ir Ls 2 560 644, pamatbudžeta izdevumu
izpilde ir Ls 2 474 056. Dundagas novada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde ir Ls 53 680,
speciālā budžeta izdevumu izpilde ir Ls 59 589. Budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde ir
saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi par 95,89% un finanšu
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izlīdzināšanas fonda dotācijas izpildi par 91,99%. Kopā pamatbudžeta ieņēmumi ir
izpildījušies par 98,56 %, pamatbudžeta izdevumu izpilde ir 95,59%. Speciālā budžeta
ieņēmumu izpilde ir 93,06%, bet speciālā budžeta izdevumu izpilde ir 96,87%. Speciālā
budžeta neizpilde saistīta ar dabas resursa nodokļa plāna prognozes izpildi par 49,40%.
G.Abaja izsaka pretenzijas par to, ka nav veikta analīze par plānoto maksas pakalpojumu
neizpildes iemesliem (PII „ Kurzemīte” personāla dienas nauda, telpu noma, kultūras
pasākumi, atkritumu apsaimniekošana, būvvaldes ieņēmumi), kā arī par izdevumu daļu (cik
pamatots ir bijis finansējums SIA „ Dundagas veselības centrs”)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, R. Rūmniece, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav,
atturas – 1 (G.Abaja – uzskata, ka SIA vajadzīgs funkcionālais audits, pastāv šaubas vai bijām
tiesīgi maksāt)

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 20. „Par 2010.gada budžeta izpildi”. Lēmums pievienots
protokolam.

17. §
Par finansējumu Dundagas invalīdu biedrībai
Pamatojums
2011. gada 3. janvāra Dundagas invalīdu biedrības „Cerības” vadītājas I. Čaunānes
iesniegums.
Izvērtējums
Dundagas pagasta invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Čaunāne lūdz iekļaut 2011. gada
budžetā Ls 500,- invalīdu vajadzībām šādiem pasākumiem:
- Sporta pasākumiem;
- Kultūras pasākumu apmeklējumiem;
- Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku pasākumiem;
Transporta izdevumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 21. „Par finansējumu Dundagas invalīdu biedrībai”. Lēmums
pievienots protokolam.

18. §
Par finansējumu Dundagas pensionāru klubam
Pamatojums
2010. gada 29. novembra iesniegums no Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāves
Ārijas Ansabergas par finansējuma piešķiršanu pensionāru vajadzībām 2011. gada
budžetā.
Izvērtējums
Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāve Ārija Ansaberga lūdz iekļaut 2011. gada
budžetā Ls 500,- pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem:
- Kultūras pasākumu apmeklējumiem;
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- Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku pasākumiem;
Transporta izdevumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 22. „Par finansējumu Dundagas pensionāru klubam”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
19.§
Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 23. „Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs
„Mājas”””. Lēmums pievienots protokolam.

20.
Par dotāciju biedrībai „Dundagas aprūpes nams „Stacija””
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 24. „Par dotāciju biedrībai „Dundagas aprūpes nams „Stacija””.
Lēmums pievienots protokolam.

21.§
21.§
Par dotāciju biedrībai „Zaļais
„Zaļais novads”
Pamatojums
1) Dundagas novada domes 25.11.2010. lēmums Nr. 268 (20.§) par kultūras funkciju
deleģēšanu sabiedriskām organizācijām.
2) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās funkcijas
ietvaros deleģēt uzdevumu – sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 25. „Par dotāciju biedrībai „Zaļais novads”. Lēmums pievienots
protokolam.
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22.§
22.§
Par dotāciju SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas
„Kolkas ūdens”
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 26. „Par dotāciju SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas ūdens””.
Lēmums pievienots protokolam.

23.§
23.§
Par pašvaldības finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Pamatojums
1. 2010. gada 8. decembra iesniegums no SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
valdes priekšsēdētājas E.Silinieces un valdes locekles K.Bidzānes.
2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās funkcijas
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.
Izvērtējums
Tiek lūgts finansējums sekundārai veselības aprūpei, izejot no plānotās gultas dienu
izstrādes 2011. gadā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāle. Plānotās
gultas dienas Dundagas novada pašvaldībai ir 596,62×3,25=1939 Ls
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 27. „Par pašvaldības finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
24.§
Par fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodikas nepiemērošanu daļā
2011.gadā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A. Zumbergs, R. Rūmniece, T. Liepa, L.Vīksna,
A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret – 3 (S.Šnikvalde, I.Jānberga, G.Abaja) atturas – 2 (V.Rande –
metodika neatrisina problēmu, A.Zadiņš), U.Katlaps izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 28. „Par fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodikas
nepiemērošanu daļā 2011.gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
25.§
Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
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Pašvaldībai būtu jāsedz starpība par uzturēšanos tikai tiem iemītniekiem, kuri paši un
viņu tuvinieki (potenciālie maksātāji) nav spējīgi segt uzturēšanās izdevumus SIA
„Dundagas veselības centrs”, un kuru īpašumā nav nekustamais īpašums, kuru var
realizēt. Izvērtējumu un savu slēdzienu par visiem minētajiem nosacījumiem ir
jāsagatavo Sociālajam dienestam. Pārvērtēšana būtu veicama ne tikai no jauna
uzņemamajiem iemītniekiem, bet arī tiem, kas iestādē atrodas jau šobrīd.
G.Abaja izvirza vairākus jautājumus, par kuriem nav informācijas, piemēram, vai centra
iemītnieki deklarētā dzīvesvieta ir Pils iela 6 (V.Randes atbilde – dzīvesvietas tiek
deklarētas pēc tuvinieku ieskata), vai visiem iemītniekiem ir maznodrošinātas personas
statuss; vai pensijas ienāk SIA norēķinu kontā (V.Rande – nē, radinieki iemaksā 90% no
pensijas SIA kasē); vai tā ir mājas aprūpe vai ilgstošā sociālā aprūpe; vai iemītnieki
saņem valsts garantēto pabalstu Ls 100,- mēnesī par aprūpēšanu (V.Rande- par to atbild
radinieki, kuri saņem visus valsts soc. apdrošināšanas maksājumus); pēc kādiem
kritērijiem noteikti štati ilgstošajā sociālajā aprūpē (V.Rande – iemītniekiem ir
nepieciešama medicīniskā uzraudzība visu diennakti); kāda ir konkurētspēja citām
līdzīga rakstura iestādēm u.c.
S.Šnikvalde – Vai ir atbilstoši sadalītas personāla slodzes dienas stacionārā un ilgstošajā
aprūpē?
V.Rande – aprēķini par ilgstošās sociālās aprūpes izdevumiem veikti procentuāli 50%50%.
A.Felta izsakās atzinīgi par iespēju veikt nepieciešamos izmeklējumus uz vietas SIA
Dundagas veselības centrs”, kā arī norāda, ka pēdējo gadu laikā ir notikusi arī iestādes
attīstība – iegādāta jauna aparatūra, paplašināts pakalpojumu klāsts u.c. Centra darbības
nodrošinājums ir liels atbalsts ģimenes ārstiem un iedzīvotājiem. Uzskata, ka
izcenojums nav dārgs, ir tikai jāsakārto visa dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
I.Jānberga – Ir ļoti liels personāls, kas rada nevienlīdzību ar pārējām pašvaldības
iestādēm.
U.Katlaps – Būytu lietderīgi aprēķināt precīzu summu, pārvērtējot bāzes ciparus.
G.Abaja ierosina no aprēķinu sastādošajām izdevumu pozīcijām izslēgt medicīnisko
aprūpi. Nav pārliecības par aprēķinu patiesumu, kā arī ir jāzina patiesie ieņēmumi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 29. „Par fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodikas
nepiemērošanu daļā 2011.gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
26.§
Par izpilddirektora darba samaksu
Pamatojums
1. Nolikums „PAR ATLĪDZĪBU DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 5.3. punkts;
2. Metodikas amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem 2.4.
punkts.
Izvērtējums
Tā kā intelektuālā darba algas maksimālā kopējā vērtība ir 3,7 minimālās darba algas, tad
izpilddirektoram būtu jānosaka vismaz par 10% lielāka darba alga, t. i. 4,1 minimālās darba
algas (patreizējā izpilddirektora alga atbilst 4 minimālām valstī noteiktām darba algām).
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NOLEMJ:
Noteikt Dundagas novada domes izpilddirektoram 2011. gadā darba samaksu 4,1 minimālās
darba algas.

Sēdes vadīšanu A.Zumbergs nodod deputātam Ērikam Bērzkalnam, jo ir nākamā
jautājuma ziņotājs.
27. §
Par 2011.gada budžetu
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar ziņojumu par sociālekonomisko un
finansiālo stāvokli Dundagas novadā (ziņojums pielikumā).
Pamatojums
1. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
Izvērtējums
Dundagas novada 26.01.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2011. gadam tabulas veidā un pielikumos atspoguļo Dundagas pašvaldības
pamatbudžeta:
1)ieņēmumus Ls 2 184 709 apjomā, kurus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodokļi, valsts un pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas,
dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, norēķini ar pašvaldību budžetiem,
maksājumi par pakalpojumiem, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas),
īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai
budžeta
ieņēmumu
klasifikācijai;
2) iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu Ls 146 632 apjomā, budžeta
deficīta finansēšanu no naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā Ls 69 686 apjomā un no
aizņemtiem
līdzekļiem
kredītiestādēs
Ls
53 053
apjomā;
3) izdevumus Ls 2 254 395 apjomā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta izdevumu
klasifikācijai pa funkcionālajām un ekonomiskajām izdevumu kategorijām atbilstoši iedalīto
līdzekļu
apjomam;
4) saistības 2011. gadā Ls 108 746 apjomā un sniegtie galvojumi Ls 74829 apjomā, kuriem nav
iestājis maksāšanas termiņš, kā arī parādu saistību apmērs turpmākajos trīs gados;
5) speciālā budžeta ieņēmumi Ls 47 010 apjomā un izdevumi Ls 44 923 apjomā.
Informācija par to, kāds līdzekļu apjoms un kādiem mērķiem, tiek apkopots saistošo
noteikumu pielikumā Rīcības plānā paredzētie pasākumi 2011.gada budžetā un pārējos
pielikumos, kuri apkopoti vienā sējumā par budžetu 2011. gadam uz 145 lapām.
Deputātu jautājumi un iebildes:
G.Abaja – kādēļ sastādot budžetu ir pieļauti atšķirīgi budžeta sastādīšanas principi Dundagā
un Kolkā, piemēram, kādēļ Kolkas bērnudārzā ir saimniecības pārzinis, ja Dundagā nevienā
iestādē tāds vairs nav; atšķirīgais medicīnas personāla noslogojums (nav ņemts vērā skolēnu
skaits); par mobilo telefonu limitiem; par kapu uzraugiem; par tirgus pārzini u.c.
S.Šnikvaldei un L.Vīksnai iebildumi par nepārskatāmo Kolkas pūtēju orķestra darbības
finansēšanu (kādēļ viena kolektīva darbībai ir trīs finansējuma avoti, ar kopējo darba slodzi
vadītājam 1,3)
G.Abaja iebilst par samazinātajiem izdevumiem datortehnikas bāzes atjaunošanai un jaunas
iegādei.
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Izpilddirektors „Girts Kalnbirze ierosina pieņemt konceptuālu lēmumu par viena darbinieka
pieļaujamo noslogojumu, ņemot vērā, ka normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā.
Tiek izteikts priekšlikums precizēt sagatavoto budžeta projektu 2011.gadam, sagatavot
budžeta pieņemšanas pavadošos lēmumus un izsludināt sēdes pārtraukumu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 47 „ Dundagas novada pašvaldības nolikums” , tiek izsludināts sēdes pārtraukums līdz
2011.gada 2.februārim plkst. 9.00.
9.00.
Sēde slēgta plkst.15.35
Protokols parakstīts 02.02.2011.
Sēdes vadītājs

A.Zumbergs
Ē.Bērzkalns (27.jautājums)

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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.3.
26.01.2011.

2.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Pamats:
• SIA “Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma “Apsītes”
sadalīšanai., reģ. Nr.R-559, 20.12.2010.
• Dundagas novada Domes 28.07.2010.sēdes lēmums Nr.275 (protokols Nr.11, 18.§.)
• 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 Dundagas pagasta daļas teritorijas plānojums
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Apsītes” (kad. nr. 8850-015-0029)
zemes gabala ar kad. apz. 8850-011-0097 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma “Apsītes” sadalāmai:
2.1. zemes vienībai Nr.1, 12,9 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0201) „ Apsītes” .
2.2. zemes vienībai Nr.2, 4,3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Mežapses” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM
– 0201).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.4.
26.01.2011.

2.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
apstiprināšanu
2.2. Pamats:
• VSIA “Latvijas valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts
īpašumu “Dūņstūri” un “Jaunsniķeri” zemes vienību apvienošanai.
• Dundagas novada Domes 22.06.2010.sēdes lēmums Nr.234 (protokols Nr.9, 17.§.)
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 4.punkts, 19.pants un 20.pants
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
• Dundagas novada Dundagas pagasta daļas teritorijas plānojums
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu “Dūņstūri” un “Jaunsniķeri” zemes
vienību ar kad. apz. 8850-025-0005, 8850-025-0009, 8850-025-0017 un 8850-025-0031
apvienošanu vienā zemes vienībā.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu konsolidētai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
“Dūņstūri” un noteikt galveno nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0101).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.5.
26.01.2011.

2.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

2.3. Pamats:
• SIA “Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
“Jaunpīlādži” sadalīšanai, reģ. Nr.3-31.2/11/116, 20.01.2011.
• Dundagas novada Domes 29.09.2010. sēdes lēmums Nr.381 (protokols Nr.14, 9.§.)
• 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 Kolkas pagasta daļas teritorijas plānojums
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Jaunpīlādži” (kad. nr. 8862-0030005) sadalīšanai četrās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma “Jaunpīlādži” sadalāmai:
1.1.
zemes vienībai Nr.1, 0,3753 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vīķi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.. zemes vienībai Nr.2, 0,4242 ha platībā ar nosaukumu “Jaunpīlādži” noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,2500 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM – 0601) un 0,1742 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.3.
zemes vienībai Nr.3, 0,5258 ha platībā piešķirt nosaukumu „Skudras” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.4.
zemes vienībai Nr.4, 0,4431 ha platībā piešķirt nosaukumu „Pīkstes” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.6.
26.01.2011.
3. §
Par ierosinājumu teritorijas plānojuma grozījumam
Pamats:
1. Viļņa Paegleskalna iesniegums (14.12.2010., Nr.P-547) par īpašuma “Indrāniņi”
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.
2. MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”
3. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums (Saistošie noteikumi Nr.7.,
apstiprināti 26.08.2009.)
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ierosinājumu par īpašumā “Indrāniņi” (Kad. Nr. 8850-014-0031) esošās meliorētās
lauksaimniecības zemes apmežošanu iekļaut plānojuma grozījumu priekšlikumu
reģistrā un atkārtoti skatīt izstrādājot Dundagas novada teritorijas plānojumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.
26.01.2011.

4. §
Par nekustamā īpašuma “Zēņu dīķis” lietošanas mērķi
Pamats:
 MK noteikumi nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
 Likums “Par Civilo aizsardzību” 9.pants. Pašvaldību uzdevumi un tiesības. 2.panta
2.punkts
 Likums “Par Pašvaldībām”
 Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšu
zemesgrāmatās” 13.panta 1.daļas 8.punktu nekustamais īpašums “Zēņu dīķis” , kadastra
Nr.8862 007 0256 pieder Dundagas novada domei.

Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija”
noteikt nekustamam īpašumam “Zēņu dīķis” , kadastra Nr.8862 007 0256 šādus lietošanas
mērķus:
15,6442 ha platībā- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 05) - NĪLM (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu kods) 0501 – Citas neapbūvējamas teritorijas, ja to izmantošana nav
klasificējamas kā lauksaimniecība vai mežsaimniecība.
2,1347 ha platībā – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods
12) – NĪLM (nekustamā īpašuma lietošanas mērķu kods) 1202 – upju un kanālu, ūdens
uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

22

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.8.
26.01.2011.

5. §
29.jūlija
ja saistošajos
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūli
noteikumos Nr.13 „Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem””
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās
daļas 16.punktu

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.2.
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.9.
26.01.2011.
6. §
Par dzīvokļu jautājumiem
6.1. Pamats:
Līgas Feldentāles iesniegums Nr. F-380 no 26.08.2010 ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
un pagasta padomes sociālā dienesta apsekošanas akts, slēdziens un domes lēmums 16§
Nr.393 no 29.09.2010 par uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt dzīvojamo platību Līgai Feldentālei p.k. xxxxxx, Dundagas novada Dundagā, Puķu
ielā 4 dz.1.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.10.
26.01.2011.
6. §
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
1. Dagnijas Vladas, p.k.xxxxxx iesniegums Nr.V-567 no 27.12.2011 ar lūgumu piešķirt
dzīvojamo platību un Sociālā dienesta Sarunas protokols.
2. Likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”;
3. Dundagas novada Domes Saistošie noteikumi Nr.11, no 24.03.2010.

Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā Dagniju Vladu, p.k.031185-11070.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

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

tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.11.
26.01.2011.

7. §
Par sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti
Pamats:
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes
piedāvājums kopīgi iekļauties pētījumā “Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma
telpiskā reģenerācija”.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti par pētījuma “Latvijas
piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija” īstenošanu Dundagas novada
piekrastes ciemos.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.12.
26.01.2011.

8. §
Par telpu izmantošanu Dundagas pilī un atvieglotas nomas maksas noteikšanu
Saskaņā ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr.199, 28.10.2009., prot.Nr.11, 4.§ Maksas
pakalpojumi Nr.5 ,,Par maksas pakalpojumiem Dundagas pilī”;
Dundagas novada Dome nolemj:
Piemērot Dundagas evaņģēliski luteriskajai draudzei par pils mazās zāles, garderobes un
virtuves izmantošanu nomas maksu Ls 1,00 par stundu pēc Dundagas novada Domes
lēmuma Nr. 199 (prot.Nr.11., 4.§) no 28.10.2009., kas noteikta par telpu nomu aktīvās atpūtas
izmantošanai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.13.
26.01.2011.
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9. §
Par H.H. Mehmeda parāda dzēšanu
Dundagas novada Dome nolemj:
Norakstīt uz izdevumiem aprēķināto telpu nomu par Habila Halila Mehmeda telpu nomu
pansijā par laika periodu no 01.07.-31.09.2010. Ls 231.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.14.
26.01.2011.
10.§

Par iestādes Centrālā administrācija nolikumu
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Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo
noteikumu Nr. 47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.1. punktu

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt iestādes Centrālā administrācija nolikumu”. Lēmums pievienots protokolam.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.15.
26.01.2011.

11. §
Par pašvaldības iestādes Kubalu skolaskola-muzejs nolikumu
Pamats:
1. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.9. punkts
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2. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 453 no 24.11.2010. “Par
struktūrvienību K Kubalu skola - muzejs”.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt iestādes „Kubalu skola - muzejs” nolikumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.16.
26.01.2011.

12. §
Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.p.2.d., 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma, LR likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 1.daļu,
9.panta 2.daļu,
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pārdot izsolē nekustamo īpašumu Pils ielā 9, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas
novads.
2. Izveidot īpašuma Pils iela 9 atsavināšanas komisiju:
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2.1.Dundagas novada domes izpilddirektors Ģirts Kalnbirze;
2.2.Dundagas novada domes juriskonsults Aigars Šturms;
2.3.Finanšu speciāliste Zinta Eizenberga
2.4.NĪA speciālists Guntis Kārklevalks
3. Uzdot NĪA speciālistam Guntim Kārklevalkam:
3.1.līdz 2011.gada 1.martam veikt nekustamā īpašuma Pils iela 9 novērtēšanu, pieaicinot
sertificētu vērtētāju un brīdināt par iecerētajām darbībām pašreizējo nomnieku;
3.2.līdz 2011.gada 10.martam sagatavot apstiprināšanai Dundagas novada Domes sēdē
nekustamā īpašuma Pils iela 9, Dundaga, Dundagas novads, izsoles noteikumu projektu;
3.3. pēc izsoles nolikuma apstiprināšanas organizēt nekustamā īpašuma Pils iela 9 izsoli.
4. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles organizēšanu
segt no NĪA un PI nodaļas budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.17.
26.01.2011.

13. §
Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka vēsts”
Pamatojums
Nesekmīga īpašuma Pils ielā 9 izsole, nomnieka kristiešu draudzes “Prieka vēsts”
iesniegumi par īres maksas samazinājumu.
Izvērtējums
Dundagas novada domes 28.04.2010 domes sēdes Nr.7 lēmums 14§. Nr.171 lēma par īpašuma
Pils ielā 9 nodošanu ilgtermiņa nomā. Izsole tika izsludināta, taču nepieteicās neviens
nomnieks.
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Kristiešu draudze “Prieka vēsts” 2010.gada decembrī ar atkārtotu iesniegumu lūdz pārskatīt
nomas maksas lielumu, kas uz doto brīdi ir Ls 0,40 + PVN par kvadrātmetru un atlaist nomas
maksas daļu par 2010.gadu Ls 452,42 apmērā, kura nav nosegta ar ieguldījumiem telpu
remontā.
Iesniegumā Nomnieks informē, ka neizmanto visas telpas, kuras sākotnēji tika iekļautas
nomas līgumā, jo daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī liela mitruma dēļ 42,10m , divas izmanto
audējas 45,7m , to kopējā platība ir 86,70 m2.
2

2

Dundagas novada Dome nolemj:
1.Atļaut domes priekšsēdētājam izdarīt grozījumus telpu nomas līgumā ar kristiešu draudzi
“Prieka vēsts”, samazinot nomnieka izmantojamo platību par 86,70m2 un par nomas maksas
maksāšanas kārtību- maksājumus veikt nevis ieguldījumu veidā, bet gan naudā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.17`.
26.01.2011.

13. §
Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar draudzi „Prieka vēsts”
Pamatojums
Nesekmīga īpašuma Pils ielā 9 izsole, nomnieka kristiešu draudzes “Prieka vēsts”
iesniegumi par īres maksas samazinājumu.
Izvērtējums
Dundagas novada domes 28.04.2010 domes sēdes Nr.7 lēmums 14§. Nr.171 lēma par īpašuma
Pils ielā 9 nodošanu ilgtermiņa nomā. Izsole tika izsludināta, taču nepieteicās neviens
nomnieks.
Kristiešu draudze “Prieka vēsts” 2010.gada decembrī ar atkārtotu iesniegumu lūdz pārskatīt
nomas maksas lielumu, kas uz doto brīdi ir Ls 0,40 + PVN par kvadrātmetru un atlaist nomas
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maksas daļu par 2010.gadu Ls 452,42 apmērā, kura nav nosegta ar ieguldījumiem telpu
remontā.
Iesniegumā Nomnieks informē, ka neizmanto visas telpas, kuras sākotnēji tika iekļautas
nomas līgumā, jo daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī liela mitruma dēļ 42,10m , divas izmanto
audējas 45,7m , to kopējā platība ir 86,70 m2.
2

2

Dundagas novada Dome nolemj:
Atbrīvot no nomas maksas daļas Ls 452,42 apmērā, jo nomnieks nav varējis izmantot visas
tam nodotās telpas

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.18.
26.01.2011.

14. §
Par automašīnas pārdošanu izsolē
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzdot Dundagas novada Domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt automašīnas Opel Vectra Caravan (valsts reģistrācijas Nr.FB4454)
atsavināšanu.
2. Pilnvarot Dundagas novada Domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoles nolikumu.
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Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.19.
26.01.2011.

15. §
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA „Kolkasrags”
Pamatojums:
1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa,
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa;
2. likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 10.punkts, 15.panta
trešā daļa, 21.panta pirmās daļas 23.punkts;
3. Tūrisma likuma 8.panta 2., 4., 5.punkts.
4. Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra lēmums Nr. 499 „Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu SIA „Kolkasrags”

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atlikt Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra lēmuma Nr. 499 „ Par
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „ Kolkasrags” izpildi;
2. Veikt izpēti par citiem iespējamajiem risinājumiem tūrisma sadarbības jomā.
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Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.20.
26.01.2011.
16.§

Par 2010.gada budžeta izpildi
Pamatojums
1. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada Domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par 2010. gada budžeta
izpildi”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.21.
26.01.2011.

17.§
17.§
Par finansējumu Dundagas
Dundagas invalīdu biedrībai
Pamatojoties uz 2011. gada 3. janvāra Dundagas invalīdu biedrības „Cerības” vadītājas I.
Čaunānes iesniegumu

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus kultūras pasākumu 2011. gada budžetā Ls 500,500,- invalīdu kultūras
pasākumu vajadzībām.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.22.
26.01.2011.

18.§
18.§
Par finansējumu Dundagas pensionāru klubam
Pamatojums
2010. gada 29. novembra iesniegums no Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāves
Ārijas Ansabergas par finansējuma piešķiršanu pensionāru vajadzībām 2011. gada
budžetā.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus kultūras pasākumu 2011. gada budžetā Ls 500,500,- pensionāru kultūras
pasākumu vajadzībām.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.23.
26.01.2011.

19.§
19.§
Par dotāciju biedrībai „Dundagas
„Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
Pamatojums
1. 2011. gada 10. janvāra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” vadītājas
Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2011. gadā.
Izvērtējums
Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” savu darbību uzsāka 2004. gada septembrī. Šo gadu
laikā centra darbību nodrošināja Dundagas pagasta padomes un Dundagas novada domes
piešķirtās dotācijas, mazajos projektos iegūtie līdzekļi un dažāda veida dāvinājumi.
Centrs veic sekojošus uzdevumus:
1. darbadienās no mācībām brīvajā laikā nodrošina bērnus ar viņu vajadzībām
atbilstošu vidi bērnu centra telpās;
2. veido dažādas radošo nodarbību grupas, tā veicinot radošo spēju attīstību
bērnos;
3. nepieciešamības gadījumā sniedz sociālu un psiholoģisku palīdzību bērniem
no sociāli neaizsargātām un nelabvēlīgām ģimenēm;
4. turpina veidot bērnu rotaļu laukumu ar vietējās sabiedrības palīdzību PII „
Kurzemīte” teritorijā;
5. attīsta sadarbību ar citām biedrībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldības
organizācijām bērnu problēmu risināšanā;
6. veido sadarbības modeli ar bērnu vecākiem;
7. ar laikraksta „Dundadznieks” starpniecību informēt sabiedrību par centra
darbību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2011. gadā
dotāciju Ls 9128
9128,
128,06 apmērā.
2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII
Kurzemīte 2011. gada budžetā.
3) Noslēgt līgumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.24.
26.01.2011.

20.§
20.§
Par dotāciju biedrībai „Dundagas aprūpes nams „Stacija””
Pamatojums
2011. gada 14. janvāra iesniegums no Dundagas aprūpes nams „Stacija” vadītājas M.Jurčas
par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2011. gadā.

Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt Dundagas aprūpes namu „Stacija”, piešķirot dotāciju Ls 6500,
6500 iekļaujot šo summu
2011. gada budžetā.
2) Noslēgt līgumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.25.
26.01.2011.

21.§
21.§
Par dotāciju
dotāciju biedrībai „Zaļais novads”
Pamatojums
1) Dundagas novada domes 25.11.2010. lēmums Nr. 268 (20.§) par kultūras funkciju
deleģēšanu sabiedriskām organizācijām.
2) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās funkcijas
ietvaros deleģēt uzdevumu – sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem).

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt biedrībai „Zaļais novads” kora darbības finansēšanai gadā Ls 2559,60 lielu
dotāciju proporcionāli pa mēnešiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.26.
26.01.2011.

22.§
22.§
Par dotāciju SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas ūdens”
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt dotāciju uzņēmumiem SIA “Ziemeļkurzeme” Ls0,06 par katru kubikmetru
paceltā ūdens, un SIA “Kolkas ūdens” Ls 0,03 par katru kubikmetru paceltā ūdens.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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.2)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.27.
26.01.2011.

23.§
23.§
Par pašvaldības finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās funkcijas
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.

Dundagas novada Dome nolemj:
Samaksāt SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” par veselības aprūpes pieejamību
Dundagas novada iedzīvotājiem 2011. gadā Ls 1939.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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24.§
24.§
Par fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodikas nepiemērošanu daļā
2011.gadā
Pamatojums
1. Pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku atšķirīgās darba samaksas metodikas
noteikšana.
2. Amatu klasificēšanas rezultātu piemērošana, lai vienādi vai līdzīgi amati
ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai
nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba
sarežģītība, atbildība un vadības funkcijas, tiktu veikta pēc vienotas
metodikas
Izvērtējums
Tā kā skolotāju palīgi ir jānovērtē pēc fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas
metodikas, bet pirmskolas skolotājas pēc MK noteikumiem par pedagogu darba
samaksas noteikumiem, kuri nosaka zemākās mēneša darba algas likmes, tad modelējot,
skolotāju palīgiem algas varētu sanākt tādas pašas vai lielākas kā pirmskolas skolotājām,
jo pirmskolas skolotājas nav iekļautas vienotajā metodikā. Līdz ar to 2011. gadā nevar
piemērot fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodiku.

Dundagas novada Dome nolemj:
Nepiemērot 2011. gadā fiziskā un kvalificētā darba novērtēšanas metodiku amatalgas
noteikšanai.

Dundagas novada Domes
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25.§
25.§
Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
Pamatojums
1. Dundagas novada domes 2009. gada 25. novembra lēmums par pašvaldības uzņēmuma
SIA „Dundagas veselības centrs” izveidošanu.
2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās funkcijas
ietvaros deleģēt uzdevumu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros deleģēt
uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
Izvērtējums
SIA „Dundagas veselības centrs” ar ģimenes ārsta un sociālā dienesta slēdzienu uzņem
ilgstošajā sociālajā aprūpē visus iedzīvotājus, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā
palīdzība. Ilgstošajā sociālajā aprūpē katru mēnesi galvenokārt uzturas 17-18
maznodrošinātas personas, kuri ar savu pensiju nenosedz reālās uzturēšanās izmaksas.
Ilgstoši sociālās aprūpes izmaksas aprēķins dienā uz 1 personu 2011. gadā sastāda Ls
15,10. Mēnesī (vidēji 2011. gadā 30,42 dienas) viena persona izmaksā Ls 459,34. Gadā 17
personas izmaksā Ls 93705,77. Gadā kopējais aprēķins par izdevumiem tiek mazināts ar
ieņēmumiem no personu pensijām, piederīgo maksām un citu pašvaldību maksām par Ls
42215. Dundagas novada Domei tiek plānoti piestādīt 2011. gadā pakalpojumu rēķini
kopsummā par Ls 51490,77. Proporcionāli rēķinot, vidēji mēnesi par Ls 4290,90.
Dundagas novada Dome nolemj:

NOLEMJ:
1. Izvērtēt pēc fakta SIA „Dundagas veselības centrs” vienas personas vienas dienas
izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē;
2. Sagatavot pakalpojuma līgumu;

3. Pašvaldības fiksētie maksājumi norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem
starp pašvaldību un SIA „ Dundagas veselības centrs” Ls 250,- mēnesī
noteikt kā pagaidu maksājumu 2011.gada janvārī un februārī;
4. 2011.gada martā, aprīlī piemērot MK noteikumus Nr.275 „ Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” ;
5. Līdz SIK komitejas sēdei martā sagatavot saistošo noteikumu projektu par
ievietošanu, uzturēšanos un maksājumiem SIA „ Dundagas veselības
centrs”
Izveidot darba grupu: Valdis Rande, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Ineta
Mauriņa, Ģirts Kalnbirze.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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Nr.30.
26.01.2011.

26.§
26.§
Par izpilddirektora darba samaksu
Pamatojums
1. Nolikums „PAR ATLĪDZĪBU DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 5.3. punkts;
2. Metodikas amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem 2.4.
punkts.

Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.01.2011.
01.01.2011. Noteikt Dundagas novada domes izpilddirektoram ĢIRTAM KALNBIRZEM
2011. gadā darba samaksu 4,1 minimālās darba algas – Ls 820,820,- mēnesī.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

