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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
(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.5.
2011.gada 14.aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta: plkst. 14.05
Sēdē piedalās 11 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Uldis Katlaps, Guntis
Pirvits
Nepiedalās: – Ēriks Bērzkalns - darba dēļ, Aigars Zadiņš – slimības dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis Kļaviņš
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Darba kārtībā:
1. Par piedalīšanos programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” /par
Kolkas sporta zāles būvniecību/
2. Par nekustamā īpašuma „Lorenči” atsavināšanu
3. Par līdzekļiem Kolkas sporta zāles tehniskā projekta aktualizācijai
4. Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei lifta izbūvei Pils ielā 6
5. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

1.§
Par piedalīšanos programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” /par Kolkas sporta zāles būvniecību/
A.Felta, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamatojums:
1. LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”” 7.2., 10.1. un 13.2.punkts.
Izvērtējums:
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" laikā no 21.03.2011. līdz
26.04.2011.
Kolkas pagastam no ELFLA un LAP aktivitātes "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem" ir pieejami 70 383,41 LVL.
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 7.2.punktu tiek atbalstīta vietējas nozīmes
saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija
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Šobrīd Kolkā nav pabeigta sporta zāles būvniecība, kas ir Kolkas pamatskolas rekonstrukcijas
būvprojekta 2.kārta. Lai izpildītu LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 10.1. punkta
prasības, pēc būvniecības 2.kārtas pabeigšanas sporta zāle ir jāpieņem ekspluatācijā.
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 13.2.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem
lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru,
norādot finansēšanas avotus. Koptāme ir Ls 214 836,79. Būs nepieciešams ņemt kredītu, taču
summa pēc iepirkuma veikšanas varētu tikt precizēta.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, R. Rūmniece, L.Vīksna,
V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde, U.Katlaps, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja
– nav pārliecības, ka tas šobrīd ir nepieciešams)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 85 „Par piedalīšanos programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”. Lēmums pievienots protokolam.

2. §
Par nekustamā īpašuma „Lorenči” atsavināšanu
A.Felta, A.Zumbergs
Pamatojums:
1. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta (1), (2) un (3)daļas;
2. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2)punkts un 76.panta 8)punkts;
3. Dundagas novada Domes 24.02.2011. lēmums Nr.44
Izvērtējums:
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.02.2011. lēmumu Nr.44 ir saņemts nekustamā
īpašuma „ Lorenči” (reģistrēts Kolkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.282)
novērtējums, ko veica sertificēts vērtētājs SIA „Latio” (LĪVA kompetences sertifikāts Nr.3).
Īpašuma „Lorenči” tirgus vērtība ir 7 000 LVL.
Nekustamais īpašums „Lorenči” ir bez pielietojuma perspektīvas pašvaldības funkciju
veikšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde, U.Katlaps, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 86 „Par nekustamā īpašuma „Lorenči” atsavināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

3. §
Par līdzekļiem Kolkas sporta zāles tehniskā projekta aktualizācijai
A.Felta, A.Zumbergs, T.Liepa
Pamatojums:
Dundagas novada Domes lēmums „ Par piedalīšanos programmā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Kolkas sporta zāles būvniecība””
Izvērtējums:
Pēc 2007.gadā veiktajiem Kolkas pamatskolas rekonstrukcijas papildus būvdarbiem ir daļēji
izpildīti Kolkas sporta zāles būvniecības 2.kārtas darbi.
Lai sagatavotu Lauku atbalsta dienesta prasībām atbilstošu projekta tehnisko dokumentāciju
sporta zāles būvniecībai un panāktu Lauku attīstības programmas aktivitātes
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"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" izvirzīto mērķi, nodot ekspluatācijā sporta
zāli, tehniskajā projektā ir nepieciešams:
 izmainīt būvprojekta ģenerālplānu (ĢP - 3):
o saskaņā ar a/s „Komunālprojekts” 08.11.2007. akceptēto būvniecības
organizāciju četrās kārtās, kas II kārtā paredz sporta zāles jaunbūvi;
o II kārtā paredzēto sporta laukuma projektēšanu un būvniecību pārcelt uz
būvniecības IV kārtu;
 izdarīt nepieciešamās izmaiņas, lai būvniecības II kārtā nodrošinātu nepieciešamo
telpu izbūvi siltummezgla Nr.2, elektrosadales skapja (arī ugunsdzēsības vadības
skapja) ierīkošanai;
 izvērtēt projektā paredzētās tehnoloģiskās iespējas regulēt un samazināt apkures
izmaksas sporta zāles ekspluatācijas periodā;
 izvērtēt iespēju samazināt ventilācijas sistēmas izbūves izmaksas (vērtējot iespēju
nodrošināt dabīgo ventilāciju), nepārkāpjot minimālās būvnormatīvu prasības;
 izdarīt izmaiņas II kārtas būvdarbu apjomu tāmēs, ņemot vērā izpildītos būvdarbus,
kas fiksēti aktos par darbu izpildi 2007.gadā projekta realizācijas I kārtā;
 sagatavot II kārtas būvdarbu izmaksu tāmes 2011.gada cenās.
Projekta autors a/s „Komunālprojekts” ir aprēķinājis projekta aktualizācijas pakalpojuma
cenu, kas ir 2250,00 LVL, plus 495,00 LVL pievienotās vērtības nodoklis 22% apmērā. Kopējās
izmaksas ir 2745,00 LVL.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde, U.Katlaps, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 87 „Par līdzekļiem Kolkas sporta zāles tehniskā projekta aktualizācijai”.
Lēmums pievienots protokolam.

4. §
Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei lifta izbūvei Pils ielā 6
A.Felta, V.Rande, A.Zumbergs, U.Katlaps
Pamats:
1. Dundagas novada Domes 30.03.2011 sēdes lēmums Nr.78 (protokols Nr.4. 20.§) par
piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā;
2. 27.01.2009. MK noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru
projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa
finanšu kontrole" 7.1.1. punkts.
Izvērtējums:
Dundagas novada Dome 30.03.2010 nolēma atbalstīt piedalīšanos LAD projekta „Lifta izbūve
SIA „Dundagas veselības centrs” ēkā Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā.
Saskaņā ar LR MK 27.01.2009. noteikumu Nr.89.punktu 7.1.1., tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas izmaksas infrastruktūras objektiem, kas tiks būvēti (tai skaitā renovēti,
restaurēti vai rekonstruēti) projekta ietvaros ir projekta attiecināmās izmaksas. Projekta
nosacījumi paredz, ka tehniskai dokumentācijai jābūt izstrādātai pie projekta iesniegšanas.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, R. Rūmniece, L.Vīksna,
V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde, U.Katlaps, I.Jānberga, A.Felta), pret – 1 (G.Abaja), atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 88 „Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei lifta izbūvei Pils
ielā 6”. Lēmums pievienots protokolam.

5. §
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
A.Zumbergs, G.Pirvits

Pamats:
Centrālās vēlēšanu komisijas 12.04.2011. rīkojums Nr.14 „Par parakstu vākšanas vietu
noteikšanu”
Izvērtējums:
Lai nodrošinātu parakstu vākšanas likuma „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai, Centrālā vēlēšanu komisija, saskaņā ar likuma „Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada
11.aprīļa sēdē izteiktajiem priekšlikumiem, Republikas pilsētu un novadu domēm
uzdod noteikta parakstu vākšanas vietas līdz š.g. 21.aprīlim. Pašvaldībās ar vēlētāju
skaitu virts 10 000 paredzēt ne mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu uz katriem
10 000 vēlētājiem.
No CVK atsūtītās informācijas, iepriekš noteiktās parakstu vākšanas vietas Dundagas
novadā ir bijušas Kolkas pagastā, Kolkā „Brigas” un Dundagas pagastā, Dundagā, Pils
ielā 5.
Ņemot vērā ģeogrāfisko attālumu starp Dundagas novada administratīvo centru un
Kolkas pagasta pārvaldi,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde, U.Katlaps, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas –
nav

NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 89 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgts plkst. 14.45.
Protokols parakstīts 18.04.2011.
Sēdes vadītājs

Protokolēja

A.Zumbergs

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.5.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.85.

14.04.2011.

1.§
Par piedalīšanos programmā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Pamatojums:
LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”” 7.2., 10.1. un 13.2.punkts.
Izvērtējums:
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" laikā no 21.03.2011. līdz
26.04.2011.
Kolkas pagastam no ELFLA un LAP aktivitātes "Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem" ir pieejami 70 383,41 LVL.
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 7.2.punktu tiek atbalstīta vietējas nozīmes
saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija
Šobrīd Kolkā nav pabeigta sporta zāles būvniecība, kas ir Kolkas pamatskolas rekonstrukcijas
būvprojekta 2.kārta. Lai izpildītu LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 10.1. punkta
prasības, pēc būvniecības 2.kārtas pabeigšanas sporta zāle ir jāpieņem ekspluatācijā.
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 13.2.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem
lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru,
norādot finansēšanas avotus. Koptāme ir Ls 214 836,79. Būs nepieciešams ņemt kredītu, taču
summa pēc iepirkuma veikšanas varētu tikt precizēta.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iesniegt projektu „Kolkas sporta zāles būvniecība” Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas aktivitātei
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 15.kārtā par kopējo summu Ls
216 985,15, tai skaitā attiecināmās izmaksas Ls 70 383,41.
2. Projekta īstenošanai ņemt Valsts kasē aizņēmumu Ls 215 000 apmērā uz 15
gadiem, sākot ar 2012.gada 1.janvāri. Aizņēmuma garants ir pašvaldības budžets.
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.5.)

Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.86.

14.04.2011.

2. §
Par nekustamā īpašuma „Lorenči” atsavināšanu
Pamatojums:
1. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (1), (2) un (3)daļas;
2. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2) punkts un 76.panta 8)punkts;
3. Dundagas novada Domes 24.02.2011. lēmums Nr.44
Izvērtējums:
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.02.2011. lēmumu Nr.44 ir saņemts nekustamā
īpašuma „ Lorenči” (reģistrēts Kolkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.282)
novērtējums, ko veica sertificēts vērtētājs SIA „Latio” (LĪVA kompetences sertifikāts Nr.3).
Īpašuma „Lorenči” tirgus vērtība ir 7 000 LVL.
Nekustamais īpašums „Lorenči” ir bez pielietojuma perspektīvas pašvaldības funkciju
veikšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atsavināt, pārdodot izsolē, nekustamo īpašumu „Lorenči”, kura sastāvā ietilpst zemes
vienība ar kadastra Nr.88620070267 un dzīvojamā māja ar kadastra Nr.88620070267001
(reģistrēts Kolkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.282);
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai līdz 12.05.2011. sagatavot
nekustamā īpašuma „Lorenči” izsoles noteikumu projektu apstiprināšanai Domē.

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.5.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.87.

14.04.2011.

3. §
Par līdzekļiem Kolkas sporta zāles tehniskā projekta aktualizācijai
Pamatojums:
Dundagas novada Domes lēmums „ Par piedalīšanos programmā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Kolkas sporta zāles būvniecība””
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Kolkas sporta zāles tehniskā projekta aktualizācijai nepieciešamos izdevumus 2745
LVL apjomā segt no Kolkas pagasta pārvaldes budžeta;
2. Izdarot grozījumus budžetā, palielināt Kolkas pagasta pārvaldes budžeta izdevumus
sporta halles sadaļā kodā 2232 par 2745 LVL, no īpašuma „Lorenči” atsavināšanā
iegūtiem līdzekļiem.

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.5.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.88.

14.04.2011.

4. §
Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei lifta izbūvei Pils ielā 6
Pamats:
1. Dundagas novada Domes 30.03.2011 sēdes lēmums Nr.78 (protokols Nr.4. 20.§) par
piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā;
2. 27.01.2009. MK noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru
projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa
finanšu kontrole" 7.1.1. punkts.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt līgumu par tehniskā projekta izstrādi par Ls 2806,-, t.sk. PNV;
2. Tehniskā projekta izstrādi finansēt no budžetā paredzētiem līdzekļiem par ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanu SIA „Dundagas veselības centrs”.

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.5.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.89.

14.04.2011.

5. §
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
Pamats:
Centrālās vēlēšanu komisijas 12.04.2011. rīkojums Nr.14 „Par parakstu vākšanas vietu
noteikšanu”

Dundagas novada Dome nolemj:

Izveidot Dundagas novadā divas parakstu vākšanas vietas:
1. Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (novada domes
administratīvajā ēkā)
2. „Brigas”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (Kolkas pagasta pārvaldes
ēkā)

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

