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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
(TURPINĀJUMS)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2
Nr.2.
2011.gada 2.februārī
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta:
atklāta plkst. 9.00
Sēdē piedalās 13
13 deputāti:
deputāti Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš, Ēriks
Bērzkalns, Uldis Katlaps, Guntis Pirvits – slimības dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Aldis Pinkens,
Aija Tarlapa, Antra Laukšteine; iedzīvotāji – Gunārs Laicāns
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē
protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Sēdes darba kārtībā:
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 sēžu norises laikiem

27. §
Par 2011.gada budžetu
Ziņo: A.Zumbergs, Z.Eizenberga, Ģ.Kalnbirze; debatēs: G.Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps,
Ē.Bērzkalns, V.Rande
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”.
2011.gada 31.janvārī ir saņemts Dundagas novada Domes 9 deputātu parakstīti iebildumi un
priekšlikumi 2011.gada budžetam.
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Izpilddirektors Ģ.Kalnbirze ziņo par deputātu iebildumu un priekšlikumu realizēšanu
pārskatot 2011.gada budžeta projektu.
• Samazināta plānotā darba slodze darba aizsardzības speciālistam, taču līgums ar PSI
„ Darba Medicīna” tiek noslēgts vēl uz gadu, jo nav veikta riska faktoru novērtēšana
un instrukciju sagatavošana visām pašvaldības iestādēm.
• Jārisina organizatoriski jautājumi par informācijas sagatavošanu Kurzemes Radio;
• Izpilddirektora aizvietošanai noteikt 20% apmērā no izpilddirektora darba algas;
• Grāmatvedības budžetā ir jāizņem Ls 1992,-, kas paredzēts atvaļinājuma
kompensācijai (to nepieļauj DL);
• Būvvaldes darbiniekiem tiek gatavoti precīzi amatu apraksti, līdz ar ko varēs izvērtēt
noslogojumu, kā arī netiks slēgti automašīnu patapinājuma līgumi;
• Attīstības nodaļas budžetā ir atgriezti līdzekļi datoru iegādei;
• Atgriezti līdzekļi manteļskursteņa remontam Kubalu skolā-muzejā;
• Kolkas pagasta pārvaldes un iestāžu budžetā samazināti izdevumi par Ls 6849,-;
Tiek izteikti papildus priekšlikumi:
1) Līvu fondam paredzēto līdzekļu tāmi izskatīt un apstiprināt domes sēdē – ierosina
G.Abaja
2) Attīstības un plānošanas komitejas sēdē skatīt jautājumu par lēmuma izpildi novada
kapu plānu (apbedījumu) izgatavošanā – ierosina A.Felta
3) Izvērtēt Dundagas kultūras pils darbinieku amatu atbilstību Dundagas novada
pašvaldības Amatu katalogam;
4) Noteikt vienlīdzīgus darba nosacījumus visiem pašvaldībā strādājošajiem (katrs
darbinieks vienā darba vietā var strādāt normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā) –
ierosina L.Vīksna
Izpilddirektors skaidro, ka ir lūgta konsultācija Valsts Darba inspekcijā. Tiek
gaidīta rakstiska atbilde.
5) Lemjošajā daļā iekļaut par izvērtējuma nepieciešamību SIA „ Dundagas veselības
centrs” pakalpojuma izmaksām – ierosina G.Abaja
Domes priekšsēdētājs skaidro, ka par šo jautājumu lēmums ir pieņemts
domes sēdē 26.01.2011. un priekšlikumu noraida.
6) Kolkas pamatskolā finansēt tikai skolēnu līnijdeju grupu. Izslēgt pieaugušo grupas
apmaksu.
7) Jūras svētkiem Kolkā, noteikt finansējumu Ls 3500,8) Palielināt PII „ Kurzemīte” pedagogiem algas likmi par Ls 30,- mēnesī. Kopējais
nepieciešamais finansējums Ls 5562,- ierosina U.Katlaps un lūdz fiksēt, ka atteikuma
pamatā, ja jautājums netiks izlemts šodien, nevarētu būt atruna par apstiprināto
budžetu.
Domes priekšsēdētājs informē, ka U.Katlapa sagatavotajam lēmuma projektu
ir novirzījis pašvaldības izpilddirektoram izpētei ar sekojošu uzdevumu;
izpilddirektoram izveidot daba grupu situācijas un iespēju izanalizēšanai un
sagatavot ziņojumu uz Finanšu komitejas sēdi martā.
Tiek rosināts jautājumu skatīt kompleksi arī par Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII
„Rūķītis” pedagogiem.
Priekšsēdētājs neatbalsta ierosinājumu izskatīt steidzamības kārtībā, bet tā kā noteikts viņa
rezolūcijā uz sagatavotā lēmuma projekta, par ko tiek izteikti iebildumi un rosināts balsot
par domes priekšsēdētāja rezolūcijas atcelšanu.
Domes priekšsēdētājs ierosina par atsevišķiem priekšlikumiem balsot:
1) Par Jūras svētkiem Kolkā:
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret nav, atturas – 3
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(Ē.Bērzkalns, V.Rande – pārāk daudz līdzekļu vienam pasākumam, A.Zumbergs- vēl turpmāk
būs jāpiedalās jautājuma risināšanā)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 31 „Par
Par Jūras svētkiem Kolkā”.
Kolkā Lēmums pievienots protokolam.
Deputāts U.Katlaps piedalās jautājuma izskatīšanā līdz plkst.12.30.
2) Balsojums par domes priekšsēdētāja A.Zumberga rezolūcijas uz lēmuma projekta PII
„ Kurzemīte” pedagoģisko likmju finansējuma sadalījuma maiņa un atalgojuma
palielināšana” atcelšanu:
atcelšanu:
Par – 8 (G.Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš
), pret – 3 (A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns, V.Rande), atturas – 1 (G.Pirvits – nepieciešama papildus
izvērtēšana)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 32 „Par
Par domes priekšsēdētāja rezolūcijas uz lēmuma projekta PII „
Kurzemīte”
pedagoģisko likmju finansējuma sadalījuma maiņa un atalgojuma
palielināšana” atcelšanu”.
atcelšanu Lēmums pievienots protokolam.
Konstatē, ka visā novadā strādājošo pirmsskolas izglītības pedagogu darba algu
palielināšanai par Ls 30,- par likmi, nepieciešamais finansējums ir Ls 6209,-.
3) Par PII pedagogu algas likmes palielināšanu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (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 – 1 (A.Zumbergs- nav finansējuma avota)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 33 „Par
Par PII pedagogu algas likmes palielināšanu”.
palielināšanu Lēmums pievienots
protokolam.
4) Par pašvaldības budžetu 2011.gadam
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
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 34 „Par
Par pašvaldības budžetu 2011.gadam”.
2011.gadam Lēmums pievienots
protokolam.

28. §
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; debatēs: A.Zumbergs, G.Abaja
Pamatojums
MK noteikumi Nr. 250 no 13.07.1999. Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Izvērtējums
Pakalpojuma sniedzējs kopā ar izglītības iestādes izdevumu tāmi pakalpojuma
saņēmējam
nosūta
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprinātu izglītības iestādes budžetu, kurā
atsevišķi uzrādīti arī no valsts budžeta saņemtie līdzekļi un informāciju par skolēnu
skaitu izglītības iestādē mācību gada sākumā un līguma slēgšanas dienā.
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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
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 35 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

29.
29.§
Par izmaiņām projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana
Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju
izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām”
apraksta
apraksta daļā
Ziņo: A.Zumbergs; debatēs: G.Abaja, A.Zadiņš, A.Felta, T.Liepa
Pamatojums:
Projekta iesniegums ELFLA programmas 2007.-2013.
mantojuma saglabāšana un atjaunošana” LAD.

Gadam pasākumā „Lauku

Izvērtējums:
Projekta iesniegumā sadaļā C.3. (projekta apraksts) paredzētajos saimniecības ēku
renovācijas pamatvirzienos paredzēta dažādu muzeja funkciju telpu izveide nemainot
ēku telpu vēsturisko iedalījumu, tai skaitā kūts daļa ar vasarā izmitināmiem
mājlopiem.
Dzīvi mājlopi nav vēsturiska ekspozīcija, kuru turēšana rada nepieciešamību
pašvaldībai reģistrēt ganāmpulku, nodrošināt atbilstošu zooveterināru uzraudzību,
uzskaiti un kopšanu, kas nepamatoti radītu muzeja uzturēšanas papildus izdevumus.
Tādēļ būtu nepieciešams izdarīt izmaiņas projekta pieteikumā, svītrojot sadaļas C.3.
otrajā rindkopā otrajā rindā vārdus „vasarā izmitināmiem mājlopiem” un aizvietot ar
vārdiem „tās iekārtojumu”. Ņemot vērā iepriekšminēto, nav nepieciešams izveidot
ganību žogu funkcionālu ierīkošanu, bet ierīkot tos kā muzeja eksponātus.
Līdz ar to projekta pieteikuma sadaļā C.3. trešās rindkopas pirmajā rindā būtu
jāsvītro vārdi „ganību, lauku un skolas sētas”. Samazināms būtu koka žogu kopējais
garums uz 530 m.
Izmaiņas nodrošina projekta mērķu un plānotā rezultāta sasniegšanu.
G.Abaja iebilst, ka projekta ietvaros nekad nav bijis iecerēts turēt ganāmpulku. Uzsver,
ka projekts ir piedalījies konkursā un līdz šim nav prakses par grozījumu veikšanu
apstiprināta projekta pietikumā. Mainot minētos punktus, mainās labiekārtojamā
platība.
A.Zadiņš: lopu turēšanai bija paredzēts sezonāls raksturs, uz līguma pamata.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A. Zumbergs, R. Rūmniece, T. Liepa, V.Rande,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.Pirvits), pret – 3 (I.Jānberga, G.Abaja, A.Zadiņš),
atturas – 1 (A.Felta)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 36 „Par izmaiņām projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās
apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” apraksta daļā”.
Lēmums pievienots protokolam.
30.
30. §
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Par iestādes Kubalu skolaskola-muzejs vadītāja iecelšanu amatā
A.Zumbergs
Pamatojums:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts.
2.Dundagas novada pašvaldības nolikuma 24.4. punkts.
3.Dundagas novada Domes lēmums Nr. 453 no 24.11.2010. “Par struktūrvienību
Kubalu skola – muzejs”.
4.Dundagas novada Domes lēmums Nr. 456 no 24.11.2010. “Par iestādes Centrālā
administrācija restrukturizāciju’’.
5. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 503 no 22.12.2010. “Par iestāžu vadītāju
iecelšanu amatā’’
Izvērtējums:
Novada dome ir pieņēmusi lēmumus par vairāku pašvaldības struktūrvienību
pārveidošanu par pašvaldības iestādes „Kubalu skola – muzejs” izveidošanu. Tā kā
likumā “Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 9. Punkts un Dundagas novada
pašvaldības Nolikuma 24.4. punkts nosaka kārtību kādā pašvaldībā tiek izvirzīti un
apstiprināti pašvaldības iestāžu vadītāji, līdz ar ko pašvaldības izpilddirektors ierosina
Dundagas novada Domei apstiprināt Ivaru Abaju par pašvaldības iestādes “Kubalu
skola-muzejs” vadītāju ar 01.02.2011.
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
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 37 „Par iestādes Kubalu skola-muzejs vadītāja iecelšanu amatā”.
Lēmums pievienots protokolam.

31. §
Par komiteju sēžu norises
norises laikiem
A.Zumbergs
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
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 38 „Par komiteju sēžu norises laikiem”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst. 14.30.
Protokols parakstīts 04.02.2011.
Sēdes vadītājs

____________________

A.Zumbergs

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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.31.
02.02.2011.

27. §
Par 2011.gada budžetu
Pamatojums
2. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
1) Par Jūras svētkiem Kolkā:

Dundagas novada Dome nolemj:
Jūras svētkiem Kolkā budžetā iekļaut finansējumu Ls 3500,-

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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.32.
02.02.2011.

27. §
Par 2011.gada budžetu

Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt domes priekšsēdētāja A.Zumberga rezolūciju uz lēmuma projekta PII „ Kurzemīte”
pedagoģisko likmju finansējuma sadalījuma maiņa un atalgojuma palielināšana”

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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.33.
02.02.2011.

27. §
Par 2011.gada budžetu
Pamatojums
1. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
3) Par PII pedagogu algas likmes palielināšanu
Dundagas novada Dome nolemj:

Iekļaut 2011.gada budžetā Ls 6209,- novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas palielināšanai un sociālo maksājumu veikšanai, nepalielinot kopējo novada plānoto
izdevumu daļu.

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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.34.
02.02.2011.

27. §
Par 2011.gada budžetu
Pamatojums
1. Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. pantu un 46. pantu;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
4. Par pašvaldības budžetu 2011.gadam

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošos
noteikumus Nr. 3 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”.
2.

Apstiprināt pielikumu Rīcības plānā paredzētie pasākumi 2011.gada budžetā.

3. Veikt pašvaldības iestāžu un institūciju budžeta pieprasījumu atbilstību nodoto
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, vadoties no domes noteiktiem
kritērijiem un ziņot par nepieciešamajiem grozījumiem Finanšu komitejas sēdē
aprīlī;
Atbildīgais - izpilddirektors Ģirts Kalnbirze un finanšu speciāliste Zinta Eizenberga
4. Sagatavot un veikt augošu koku cirsmu izsoli līdz 2000m3 apjomā līdz 2011.gada
1.aprīlim
Atbildīgais- izpilddirektors Ģirts Kalnbirze un Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris
Kojro
5. Apzināt pašvaldības īpašumus, kas netiek izmantoti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai un sagatavot tos atsavināšanai.
Atbildīgais – izpilddirektors Ģirts Kalnbirze, Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Abaja,
NĪ apsaimniekošanas speciālists Guntis Kārklevalks
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6. Ne retāk kā 1x gadā organizēt iestāžu un struktūrvienību atskaites domes
patstāvīgajās komitejās par paveikto . Atbildīgais – domes priekšsēdētājs
7. Noteikt pašdarbības pulciņu vadītājiem apmaksājamo darba laiku – ne vairāk kā
20 stundas mēnesī un noteikt kolektīvu piedalīšanos ne mazāk kā 5 publiskos
pasākumos. Atbildīgais – iestāžu vadītāji.
8. Domes sēdē skatīt un apstiprināt Līvu fondam rezervētā finansējuma izlietojuma
plānu

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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.35.
02.02.2011.

28. §
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Pamatojums
MK noteikumi Nr. 250 no 13.07.1999. Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt :
1. Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāmi un viena audzēkņa izmaksas
2011. gadā;
2. Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāmi un viena audzēkņa
izmaksas 2011. gadā;
3. Dundagas novada Kolkas pamatskolas izdevumu tāmi un viena audzēkņa izmaksas
2011. gadā;
4. Dundagas novada Kolkas PII „Rūķītis” izdevumu tāmi un viena audzēkņa izmaksas
2011. gadā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.36.
02.02.2011.

29.§
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
Pamatojums:
Projekta iesniegums ELFLA programmas 2007.-2013.
mantojuma saglabāšana un atjaunošana” LAD.

Gadam pasākumā „Lauku

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Projekta pieteikumā „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana
Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju
izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” C.3. otrajā rindkopā
otrajā rindā vārdus „vasarā izmitināmiem mājlopiem” aizstāt ar vārdiem „tās
iekārtojumu” un C.3. sadaļas trešās rindkopas pirmajā rindā svītrot vārdus
„ganību, lauku un skolas sētas”;
2. Kopējo žoga garumu, pēc žogu kā muzeja ekspozīcijas sastāvdaļas
piedāvājuma, noteikt 530 metru garumā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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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-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.37.
02.02.2011.
30.
30. §

Par iestādes Kubalu skolaskola-muzejs vadītāja iecelšanu amatā
Pamatojums:
1.Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts.
2.Dundagas novada pašvaldības nolikuma 24.4. punkts.
3.Dundagas novada Domes lēmums Nr. 453 no 24.11.2010. “Par struktūrvienību
Kubalu skola – muzejs”.
4.Dundagas novada Domes lēmums Nr. 456 no 24.11.2010. “Par iestādes Centrālā
administrācija restrukturizāciju’’.
5. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 503 no 22.12.2010. “Par iestāžu vadītāju
iecelšanu amatā’’

Dundagas novada Dome nolemj:
Iecelt Ivaru Abaju par pašvaldības iestādes “Kubalu skola-muzejs” vadītāju ar
01.02.2011.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA
NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2-turpinājums)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.38.
02.02.2011.

31. §
Par komiteju sēžu norises laikiem
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju norises laikus februārī šādos datumos:
9. –
plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komiteja
10.16. –
24. -

plkst. 9.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
plkst. 9.00 Finanšu komiteja
plkst. 9.00 DOMES SĒDE

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

