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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.6.

2011.gada 28.aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta: plkst. 9.00
Sēdē piedalās 12 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Guntis
Pirvits, Aigars Zadiņš
Nepiedalās: Uldis Katlaps – darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis Kārklevalks,
SIA Kolkasrags” valdes loceklis Jānis Dambītis, Alanda Pūliņa
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu
2. Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu
3. Par 2010.gada pārskata apstiprināšanu
4. Par SIA „Kolkas rags” gada pārskatu
5. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
6. Par īpašuma Pils iela 6A nodošanu privatizācijai
7. Par īpašuma Pils iela 9 izsoles sākumcenas noteikšanu
8. Par privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas nolikumu
9. Par izmaiņām nolikumā „Par Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo transporta un
saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”
10. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām
11. Par finansējumu skolēnu pārvadāšanai
12. Par līdzfinansējumu b-bas „Zaļais novads” projektam
13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu
skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību
programmu iespējām” realizēšanai
14. Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai
un sporta zāles būvniecībai
15. Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību nodrošināšanai mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai
16. Par budžeta grozījumiem 2011.gadā
17. Par valsts īpašuma Dundagas pils parka daļas nomu
18. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Par ierosinājumiem Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu
Par saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību
Par dzīvokļu jautājumiem
Par maksāšanas kārtību SIA „Dundagas veselības centrs”
Par PII „Kurzemīte” un „Rūķītis” slēgšanu uz vienu mēnesi
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Par Ētikas komisijas lēmumu
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu
Par projekta sagatavošanu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”
2.kārtai

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus:
30. Par pils parka atsavināšanas ierosināšanu
31. Par zemes ierīcības projektu
32. Par ugunsgrēkiem „Baltijas zivs” ēkās
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (T. Liepa, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece,
L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret – 3 (V.Rande, A.Zumbergs, G.Pirvits), atturas – 1
(S.Šnikvalde)
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu:
33. Par domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu

1. §
Par SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu
A.Zumbergs
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 90 „Par SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu”. Lēmums pievienots
protokolam.

2. §
Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu
Ziņo A.Rutkis; V.Rande, G.Abaja, T.Liepa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga), pret -nav, atturas – 2
(G.Abaja, A.Zadiņš –nav skaidrs pašvaldības maksājumu veids; nav bijusi iespēja iepazīties ar
pārskatu)
NOLEMJ:

3

Pieņemt lēmumu Nr. 91 „Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu”. Lēmums
pievienots protokolam.

3. §
Par 2010.gada gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo M.D.Liniņa, A.Rutkis; A.Felta, G.Abaja, T.Liepa, Ē.Bērzkalns
Ziņo galvenā grāmatvede Māra Daiga Liniņa un zvērināts revidents Aivars Rutkis.
Galvenā grāmatvede Māra Liniņa iepazīstina ar gada pārskata sadaļām un uzbūvi, kā
arī ar auditorfirmas SIA “Revidentu serviss”, licences Nr.15. revīzijas ziņojumu par
Dundagas novada Domes 2010.gada pārskatu. Ziņojumā teikts, ka revidentuprāt Dundagas
novada Domes 2010.gada finanšu pārskats, kura oriģināls ir sagatavots elektroniskā veidā
valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēmā, sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par novada domes finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decemrī, tās darbības
rezultātiem un naudas plūsmu 2010.gadā saskaņā ar gada pārskatu sagatavošanas
noteikumu prasībām.
Revidents ir iepazinies ar vadības ziņojumu par 2010.gadu, kurā par sniegtajām
ziņām un sniegtajiem finanšu rezultātiem, to ietekmējošiem faktoriem un sagaidāmajiem
notikumiem, nav atklātas būtiskas neatbilstības starp iepriekš minēto un 2010.gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 92 „Par Dundagas novada domes gada pārskatu”. Lēmums pievienots
protokolam.

4. §
Par SIA „Kolkas rags” gada pārskatu

G.Pirvits, A.Felta, G.Abaja, V.Rande, R.Rūmniece

Iepazīstas ar SIA Kolkasrags” 2010.gada pārskatu.
Tiek ierosināts
Akceptēt SIA „Kolkasrags” 2010.gada pārskata parakstīšanu.

5. §
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja atskaite par lēmumu izpildi
Ģ.Kalnbirze, A.Zumbergs
Izpilddirektors Ģirts Kalnbirze informē par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu un par
paveiktajiem darbiem:
1. Ir sagatavoti vairāki struktūrvienību reglamenti (Attīstības nodaļai, Projektu ieviešanas un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai)
2. Par noslēgtajiem automašīnu patapinājuma līgumiem (pavisam ir noslēgti 14 līgumi, no
kuriem 6 ir slēdzis izpilddirektors, 1 – Dundagas vidusskola, 2 – Centrālā bibliotēka ar
Kolkas un Mazirbes b-kām, 1 – Dundagas kultūras pils, 3 – Kolkas pagasta pārvalde ar
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pamatskolas direktori, Mūzikas skolas direktori un Mūzikas kolas pedagoģi, 1 – domes
priekšsēdētājs ar SIA „Dundagas veselības centrs” vadītāju
3. Par darbinieku nodarbinātību vairākos amatos un par viņu slodzēm /nav pārliecības, ka
noteiktās slodzes atbilst veicamo darbu apjomam/
4. Ir noslēgušies 6 iepirkumi pašvaldības vajadzībām
5. Parakstīšanai ir sagatavot koplīgums ar LPDA
6. Ir veikti topogrāfiskie uzmērījumi Mazirbes skolas siltumtrases nomaiņas darbiem
7. Ir bijušas divas projektu finanšu izlietojuma pārbaudes, kuras veica Valsts izglītības
attīstības aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests
8. Notiek Dundagas Dziesmu dienas un Ceļotāju dienas sagatavošanas darbi
9. Tiek iedzīvotājiem skaidrots par atkritumu apsaimniekošanu un par sankcijām
Domes priekšsēdētājs informē par:
1. Patstāvīgajās komitejās notiek pašvaldības iestāžu un struktūrvienību atskaites par
2010.gada darbu;
2. Saskaņā ar grafiku, notiek Attīstības programmas izstrādes darba grupu sanāksmes
3. Ir noslēgts līguma par tehniskā projekta izstrādi lifta izbūvei Dundagā, Pils ielā 6
4. Ir iesniegta nepieciešamā dokumentācija LAD par brīvdabas estrādes projektu
5. Nav saskaņots izdevumu plāns ar Līvu fondu

6. §
Par īpašuma Pils iela 6A nodošanu privatizācijai
A.Zumbergs, G.Abaja, A.Felta, G.Pirvits

Pamatojums
Likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 5.panta otrā daļa (pašvaldības
īpašuma objektu privatizāciju veic pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija), 31.panta trešā daļa (lēmumu
pieņem attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome); likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas komisijām” 6.pantu (privatizācijas komisijas patstāvīgi, kā arī ar pieaicināto ekspertu
palīdzību vada attiecīgo īpašuma objektu privatizāciju; privatizācijas komisijas pieņem lēmumus un rīkojas
patstāvīgi, ciktāl to darbību nereglamentē šis likums vai citi attiecīgajai komisijai saistoši likumdošanas akti)
Izvērtējums
1.
Nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu (kadastra Nr. 8850 020 0026) –
zemesgabalu 0,0745 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8850 020 0509) un būvi
(būves kadastra apzīmējums 8850 020 0410 002) – Pils ielā 6A, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā.
2.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt un vadīt minētā pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju;
3.
Noteikt, ka pircējs, norēķinoties par zemesgabalu, 80 procentu apmērā maksā īpašuma
kompensācijas sertifikātos un 20 procentus apmērā – latos;
Noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēku 100 procentu apmērā maksā latos.
Tie izteikti ierosinājumi:
1) Noteikt, ka ar privatizācijas procesu saistītie izdevumi jāsedz īpašuma ieguvējam.
2) Izskatīt dokumentāciju un izvērtēt šobrīdējā nomnieka saistību izpildi un iespējamo
piedziņu, ja tāda nepieciešamība rastos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (T. Liepa, G.Pirvits, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.
Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret –nav, atturas – nav
A.Zumbergs, V.Rande izgājis)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 93 „Par īpašuma Pils iela 6A nodošanu privatizācijai”. Lēmums pievienots
protokolam.
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7. §
Par īpašuma Pils iela 9 izsoles sākumcenas noteikšanu atsavināšanai
G.Pirvits, A.Zadiņš, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamatojums
Dundagas novada domes lēmums Nr.16 “Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu”.
Saskaņā ar Likumu par “Publiskas personas mantas atsavināšanu” 8.pantu :
(2) Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
(3) Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina
institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
(6) Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus
vērtētājus.
Mērķis
Mainot pašvaldības īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai
Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs
Izvērtējums
Lai noteiktu īpašuma vērtību SIA “Latio” tika pasūtīts veikt nekustamā īpašuma novērtējums.
Firma šā gada martā veikusi novērtēšanu. Saskaņā ar vērtējumu Nr. 943-11 no 21.03.2011
īpašuma tirgus vērtība ir 15 000 latu ar optimālo realizācijas laiku 18 mēneši.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A.Zumbergs, T. Liepa, G.Pirvits, S. Šnikvalde,
Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga), pret -nav, atturas 1
(A.Zadiņš), (V.Rande izgājis)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 94 „Par īpašuma Pils iela 9 izsoles sākumcenas noteikšanu atsavināšanai”.
Lēmums pievienots protokolam.

8. §
Par privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas nolikumu
A.Zumbergs, G.Pirvits, A.Felta
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma „Par valsts un
pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” 2.pants, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 9.panta otrā daļa
Izvērtējums
Pašvaldības nolikums paredz, ka Dundagas novada pašvaldībā ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija. Lai komisija darbotos, ir nepieciešams apstiprināt tās nolikumu,
kas regulē komisijas darbību
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 95 „Par privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
nolikumu”. Lēmums pievienots protokolam.
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9. §
Par izmaiņām nolikumā „Par Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo
transporta un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”
A.Zumbergs
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts
Izvērtējums
1. AS “Latteecom”: 1) par vietējām sarunām noteicis cenu 0,01694 Ls/min un 0,0121
Ls/savienojums, kas par pirmo sarunu minūti paredz samaksu 0,02904 Ls/min; 2) par
iekšzemes tālsarunām noteicis cenu 0,0242 Ls/min un 0,0121 Ls/savienojums, kas par
pirmo sarunu minūti paredz samaksu 0,0363 Ls/min. Cenas minētas ar PVN.
2. AS “LMT” noteicis cenu 0,0244 Ls/min. Cena minēta ar PVN.
3. Dundagas novada dome 2010.gada 29.septembrī apstiprināja nolikumu “Par Dundagas
novada pašvaldības īpašumā esošo transporta un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”, kura
3.6.punkts cita starpā nosaka, ka ir aizliegts veikt zvanus no pašvaldības mobilajiem
tālruņiem uz stacionārajiem telefona numuriem.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka šobrīd vairs nav pamatots iepriekš minētais
aizliegums, jo tarifi ir ļoti līdzīgi un atsevišķos gadījumos zvans no mobilā tālruņa uz
stacionāro tālruni ir izdevīgāks.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 96 „Par izmaiņām nolikumā „Par Dundagas novada pašvaldības īpašumā
esošo transporta un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”” . Lēmums pievienots protokolam.

10. §
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām
Ģ.Kalnbirze, A.Zumbergs, A.Felta
Pamatojums
SIA „Kurzemes ainava” 21.03.2011. iesniegums Nr. 62 „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifu”.
Izvērtējums
SIA „Kurzemes ainava” ir griezusies ar lūgumu izdarīt izmaiņas sadzīves atkritumu izvešanas
tarifā pamatojoties uz sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugumu no 01.01.2011., kas
saistīts ar dabas resursa nodokļa palielinājumu vadoties pēc aprēķina:
5,45-3,50=1,95 Ls/m3 (bez PVN) apglabāšanas tarifa pieaugums
7,55(regulatora apstiprinātais tarifs) + 1,95 = 9,50 Ls/m3 (bez PVN)
Secina, ka nepieciešama papildus informācijas par izcenojumu veidojošajiem nosacījumiem, līdz
ar ko vienojas atlikt lēmuma pieņemšanu un atgriezt jautājuma izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē
maijā, kur to skatīt ņemot vērā vienotu apkārtējo kaimiņu pašvaldību nostāju.
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11. §
Par finansējumu skolēnu pārvadāšanai
A.Zumbergs, G.Pirvits, A.Zadiņš
Pamatojums:
13.07.1999. g. MK noteikumu Nr. 250 „Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7. punkts.
Izvērtējums:
Pēc 2011. gada budžeta pieņemšanas, tika konstatēts, ka budžetā nav ieplānoti līdzekļi skolēnu
transporta izdevumu kompensācijai. Skolēnu transporta izdevumu kompensācijai pirmajam
mācību pusgadam nepieciešami aptuveni Ls 18 000. Šādus līdzekļus iespējams budžetā atrast no
iepriekš plānotajiem aizņēmumu procentiem, jo plānotie aizņēmumi, ja tiks ņemti, tad tikai pašās
gada beigās. Arī mainīgās gada procentu likmes šogad ir zemākas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 97 „Par finansējumu skolēnu pārvadāšanai” . Lēmums pievienots
protokolam.

12.§
Par līdzfinansējumu b-bas „Zaļais novads” projektam
A.ZUmbergs, A.Felta, G.Abaja, G.Pirvits, T.Liepa
Pamatojums:
07.04.2011. g. iesniegums no biedrības „Zaļais novads” valdes priekšsēdētājas A.Pūliņas.
Izvērtējums:
Biedrība „Zaļais novads” ir ieguvusi finansējumu projekta „Minies, izzini, atminies jeb
Rullē pa jūru Kolkā” īstenošanai Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumā „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana”.
Projektā paredzēts iegādāties 4 četrvietīgus jūras apstākļiem piemērotus ūdens
velosipēdus, kā arī 16 glābšanas vestes.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 2557,-, no kurām 90 % atbalsta EZF.
Biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz piešķirt biedrībai šī projekta īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu LVL 255,70.
Secina, ka būtu jāizstrādā vienoti kritēriji projektu atbalstam no pašvaldības puses.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Pirvits, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R.
Rūmniece, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret – 2 (L.Vīksna, V.Rande), atturas – 2 (T.Liepa – šī
projekta atbalstu varēja lūgt tūrisma darbības jomā iesaistītajiem uzņēmējiem; A.Zumbergs – ir
saņēmis pārmetumus par Kolkas interešu virzīšanu
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 98 „Par līdzfinansējumu b-bas „Zaļais novads” projektam” . Lēmums
pievienots protokolam.
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13.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves

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

A.Zumbergs
Pamatojums:
1. Līgums Nr. 08-08-L32300-000002 no 12.03.2009. ar LR ZM LAD Ziemeļkurzemes
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi.
2. Lēmums par grozījumiem Līgumā Nr. 08-08-L32300-000002 no 30.11.2010.

Izvērtējums:
Dundagas novada Domes iepirkumu komisija 15.04.2011. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma
“Teritorijas labiekārtošanas darbi un renovācijas darbi Kubalu skolas - muzeja saimniecības ēkā,
atjaunojot vēsturiskos elementus” slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Stats”, kuri piedāvāja veikt
būvdarbus par Ls 119 404,56 ar PVN.
Būvdarbu veikšanai nepieciešams ņemt aizņēmumu Ls 104 000,00. Pašvaldības projekta kontā ir
Ls 17654,00 no ieskaitītā avansa projekta īstenošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 99 „Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās
apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” realizēšanai” . Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšanai un sporta zāles būvniecībai
A.Zumbergs

Pamatojums:
Līgums Nr. A2/1/07/104 no 04.04.2007. Trančes nr. P-46/2007ar LR Valsts kasi.
Izvērtējums:
Kolkas pagasta padome 2007. gada 4. aprīlī ir slēgusi aizdevumu līgumu uz 20 gadiem,
aizņemoties Ls 369 335 ar fiksētu likmi 5,65% gadā. Valsts kase piedāvā zemākas mainīgās gada
procentu likmes, kuras no jauna fiksē ik pēc gada. Šajā brīdī ir spēkā mainīgā likme 1,92 procenti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 100. „Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pamatskolas
energoefektivitātes paaugstināšanai un sporta zāles būvniecībai” . Lēmums pievienots
protokolam.
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15.§

Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību
nodrošināšanai - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai
A.Zumbergs
Pamatojums:
Līgums Nr. A2/1/07/445 no 07.09.2007. Trančes nr. P-47/2007ar LR Valsts kasi.
Izvērtējums:
Kolkas pagasta padome 2007. gada 7. septembrī ir slēgusi aizdevumu līgumu uz 20 gadiem,
aizņemoties Ls 6 146 ar fiksētu likmi 5,65% gadā. Valsts kase piedāvā zemākas mainīgās gada
procentu likmes, kuras no jauna fiksē ik pēc gada. Šajā brīdī ir spēkā mainīgā likme 1,92 procenti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 101. „Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pašvaldības sociālo
vajadzību nodrošināšanai - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai” .
Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par budžeta grozījumiem 2011.gadā
A.Zumbergs, G.Pirvits, L.Vīksna, R.Rūmniece, T.Liepa, Ē.Bērzkalns, A.Felta
Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Izvērtējums:
Dundagas novada 20.04.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par grozījumiem 2011. gada
Dundagas novada pašvaldības budžetā tabulas veidā un pielikumos atspoguļo sekojošus grozījumus:
Pārvaldē budžeta izdevumu palielinājums par Ls 1510 no budžetā papildus ieņēmumiem par
pārdoto dzīvokli 2010. gadā. Saskaņā ar sagatavotajiem grozījumiem, Ls 1510 tiek novirzīti uz
administrācijas telpu remontiem un mēbelēm, pret ko iebilst deputāti – nepalielināt pārvaldes
budžetu, finansējums jāatrod apstiprinātā budžeta ietvaros;
No ietaupītajiem kredītprocentiem Ls 18 000 tiek novirzīti uz skolēnu transporta izdevumu
kompensāciju skolas budžetā;
Attīstības nodaļai budžeta izdevumu daļas pieaugums par Ls 165 pakalpojumu izmaksu segšanai
no papildus ienākušiem maksājumiem par detālplānojuma izstrādi;
Pansijai Jaundundaga budžeta izdevumu daļas pieaugums par Ls 200 pakalpojumu izmaksu
segšanai no ietaupītiem līdzekļiem par ilgstošo sociālo aprūpi;
Kubalu skolas – muzeja izdevumu daļas palielināšana par Ls 17 654 projekta realizēšanai no
līdzekļiem šim mērķim atlikumā uz gada sākumu;
Pils izdevumu daļas palielināšana par Ls 1500 no Kultūrkapitāla fonda piešķirtiem līdzekļiem
projekta realizēšanai;
Līdzekļu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai Ls 4000 apmērā pārdalīšana no Pabalstiem uz
skolas budžetu.
Tiek izteiktas pretenzijas par iztērētajiem līdzekļiem pārvaldes telpu remontam un mēbeļu iegādei
(Ls 1510,-) un norādīts, ka ir pārkāpts novada pašvaldības nolikuma 51.punkts, kas nosaka, ka
nevar uzsākt darbus, kamēr nav piešķirts finansējums.
Deputāti norāda, ka visām pašvaldības institūcijām nosacījumi ir vienādi, un neatbalsta balsošanu
par notikušu faktu. Ja nepieciešami papildus līdzekļi, ir jābūt uz domi pieprasījumam.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret 1 (T.Liepa), atturas –1 (A.Zumbergs – pamatojoties uz priekšsēdētāju vērstajām pretenzijām)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 102. „Par budžeta grozījumiem 2011.gadā” . Lēmums pievienots
protokolam.

17.§
Par valsts īpašuma Dundagas pils parka daļas nomu
Ziņo: G.Kļaviņš; G.Pirvits, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja
Pamatojums:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punkts;
2. 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”” 13.5.punkts;
Izvērtējums:
Dundagas pils parks ir Dundagas novada Dundagas pagasta zemes vienība ar kadastra
Nr.88500200222, kas reģistrēta īpašuma „Valsts mežs Dundaga – Centrālais” sastāvā. Īpašnieks ir
LR Zemkopības ministrija (reģ.nr. 90000064161). Saskaņā ar a/s „Latvijas valsts meži”
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 2005.gada mežierīcību Dundagas pils parks ir 706.kvartālu
apgabala (4.Raķupes meža iecirknis) 33.kvartāla teritorija.
Dundagas pils parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.6740).
Dundagas pils parks ilgstoši kalpo vietējo, reģionālo un valsts mēroga publisko pasākumu
rīkošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 103. „Par valsts īpašuma Dundagas pils parka daļas nomu” . Lēmums
pievienots protokolam.

18. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
A.Zumbergs

18.1. Pamats:
 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
„Indriķi” sadalīšanai (izstrādāts18.03.2011.)
 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.42 (protokols Nr.3)
 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants
 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Izvērtējums:
Īpašuma „Indriķi” zemes vienību ar kad.apz. 8850 005 0036 un kad.apz. 8850 009 0020
sadalīšanai ir izstrādāts zemes ierīcības projekts.
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta izstrādāšanai
īpašuma „Indriķi” sadalīšanai (24.02.2011. sēdes lēmums Nr.42), tas ir izstrādāts uz zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, piekļūšana izveidotajām zemes vienībām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 104. „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu” . Lēmums pievienots
protokolam.
18.2.Pamats:
 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
„Tilmači-5” sadalīšanai (izstrādāts18.03.2011.)
 Dundagas novada Domes 29.09.2010. sēdes lēmums Nr.382 (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 Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”’.
Izvērtējums:
Īpašuma „Tilmači-5” zemes vienības ar kad.apz. 8862 003 0052 sadalīšanai ir izstrādāts zemes
ierīcības projekts.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta izstrādāšanai
īpašuma „Tilmači-5” sadalīšanai (29.09.2010. sēdes lēmums Nr.382), tas ir izstrādāts uz zemes
robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, piekļūšana izveidotajām zemes vienībām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 105. „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu” . Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par ierosinājumiem Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem

A.Zumbergs, A.Felta
Pamats:
 Mareka Polozkova 15.03.2011. iesniegums ar lūgumu pārskatīt īpašumam “Vagari” teritorijas
plānojumā norādīto plānoto zemes izmantošanas mērķi. Reģ. Nr.J-294
 Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2010 (Saistošie noteikumi
Nr.21).
 Dundagas novada Domes 22.06.2010. sēdes lēmums Nr.243 (protokols Nr.9., 25.§.)
Mērķis:
Noteikt nekustamā īpašuma atļauto izmantošanas mērķi saskaņotu ar īpašnieka un sabiedrības
interesēm.
Izvērtējums:
Iesniegumā zemes īpašnieks lūdz mainīt viņam piederošā īpašuma “Vagari” (8862-007-0029), kas
atrodas Kolkas ciemā, plānoto izmantošanas mērķi uz “Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma
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teritorija” (SD). Pēc pašreiz apstiprinātiem Kolkas pagasta plānojuma grozījumiem īpašuma daļai,
kas atrodas ārpus krasta kāpas aizsargjoslas ir noteikts izmantošanas mērķis – mežāres ar
mājvietām (MA), krasta kāpu joslā – dabas pamatne (DP).
Zemes īpašnieks reizē ar iesniegumu iesniedza dokumentu paketi, kas apliecina, ka laika periodā
no 2007.gada 6.jūlija līdz 2008.gada 14.novembrim ir veikta plānotās darbības būvniecības ieceres
publiskā apspriešana un ir saņemts pozitīvs atzinums no Slīteres nacionālā parka administrācijas.
Vides pārraudzības valsts birojs 2008.gada 14.novembrī ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi
procedūras nepiemērošanu iecerētai darbībai – atpūtas bāzes būvniecībai īpašumā “Vagari”.
Diemžēl šī informācija nebija zināma novada attīstības nodaļai izstrādājot Kolkas pagasta
teritorijas plānojuma grozījumus. Zemes īpašniekam bija iespējams iesniegt šo informāciju
plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas laikā.
Zemes īpašnieka ierosinātās izmaiņas ir iespējamas tikai veicot Kolkas pagasta teritorijas
plānojuma grozījumus vai jauna plānojuma izstrādi visam novadam.
Dundagas novada Dome ar 22.06.2010. sēdes lēmums Nr.243 (protokols Nr.9., 25.§.) ir
izveidojusi Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu
reģistru, kurā ir iekļaujams arī šis priekšlikums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 106. „Par ierosinājumiem Kolkas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumiem” . Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu
A.Felta, G.Pirvits, G.Abaja
Pamats:
 Velgas Rozenbergas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumos
Jauntierķi un Tierķi, 07.04.2011. Nr. R-98
 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts
 MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi
Nr.7
Izvērtējums:
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 2.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums ir garantēt
tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu.
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar
saistošiem noteikumiem Nr.7, plānotā teritorijas izmantošanas kartē īpašumā “Tierķi” ar kad.
apz.8850 017 0151 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 1,9 ha platībā un īpašumā “Jauntierķi” ar
kad.apz. 8850 017 0128 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 2,6 ha platībā ir atļauts mainīt
lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 107. „Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” . Lēmums pievienots
protokolam.
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21.§
Par saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību
R.Rūmniece, I.Mauriņa, G.Abaja, A.Felta, S.Šnikvalde, V.Rande, Ē.Bērzkalns
Pamatojums
Likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 16.punkts
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 numerāciju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumi uz
nepieciešamajiem precizējumiem. Sagatavotais saistošo noteikumu projekts ir akceptēts VARA
ministrijā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 108. „Par saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību” . Lēmums
pievienots protokolam.

22. §
Par dzīvokļu jautājumiem
R.Rūmniece, A.Zumbergs, V.Rande
Pamatojums
Rigondas Pētersones iesniegums (reģ.Nr.P-80 no 24.03.2011.)
Izvērtējums
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
43.panta - palīdzības sniegšana pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 1.daļa nosaka, ka
izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē,
pašvaldība atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nodrošina bāreni vai
bērnu, kurš bija atstāts bez vecāku gādības, ar dzīvojamo platību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 109. „Par dzīvokļu jautājumiem” . Lēmums pievienots protokolam.

23. §
Par maksāšanas kārtību SIA „Dundagas veselības centrs”
A.Zumbergs, G.Abaja, A.Felta, V.Rande, T.Liepa
Pamatojums
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 8.panta ceturtā, piektā daļa. MK noteikumu
Nr. 275 5.3. punkts. MK noteikumu Nr. 275 sestais un septītais punkts.
Izvērtējums
Pakalpojuma izmaksas ilgstošajā sociālajā (medicīniskajā) aprūpē SIA „Dundagas veselības
centrā” ir noteikta Ls 15.10 diennaktī (Ls 453 mēnesī).
SIA „Dundagas veselības centrā” uz ilgstošo sociālo aprūpi atrodas:
1) deviņas personas, kurām nav likumīgu apgādnieku un kuri nespēj samaksāt par sociālās
aprūpes pakalpojumu
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2) divas personas, kurām ir likumīgi apgādnieki, bet ne persona, ne apgādnieki nespēj
samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu
Tika rosināts izvērtēt vai juridiski iespējams, personām, kuras ir vientuļas, bet ir īpašums, šo
īpašumu paredzēt kā maksāšanas līdzekli (iegūstot naudas līdzekļus no tā atsavināšanas), vai ir
iespējams, to iekļaut saistošajos noteikumos.
Sociālā dienesta vadītāja I.Mauriņa skaidro, ka ar personu var vienoties par viņa īpašuma
iesaistīšanu maksājumu veikšanā labprātīgi, taču to nevar izdarīt piespiedu kārtā.
Tiek ierosināts maksājumu starpības segšanu tikai par trūcīgām atzītām personām, kā to nosaka
MK noteikumi.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. Segt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma summas iztrūkstošo daļu no
Dundagas novada pašvaldības līdzekļiem SIA „Dundagas veselības centrā”
aprūpē esošajām vientuļajām un trūcīgajām personām, kuras pašas vai kuru
apgādnieki nespēj apmaksāt pakalpojumu pilnu apmaksu, pēc klāt pievienotā
saraksta (precizēt).
2. Par vientuļo un trūcīgo personu ievietošanu SIA „Dundagas veselības centrs”
lemj Dundagas novada Domes Sociālais dienests. Lēmumu apstiprina Dundagas
novada Dome, un tiek noslēgts trīspusējs līgums- klients, pašvaldība, SIA
„Dundagas veselības centrs”;
3. SIA „Dundagas veselības centrs” katru mēnesi iesniedz Dundagas novada Domei
rēķinu par personām, kuras atrodas ilgstošajā sociālajā aprūpē.
4. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 275 sesto un septīto punktu, izstrādāt
saistošos noteikumus par klientu labvēlīgāku pakalpojumu samaksas kārtības
noteikšanu. Atbildīga – Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
5. Ar 01.05.2011. ievietot A.E. Sūniņu citā sociālajā aprūpes institūcijā - pansijā
„Jaundundaga”.
6. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2011.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns,
A.Felta), pret -nav, atturas – 7 (T. Liepa, S. Šnikvalde, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna
I.Jānberga, A.Zadiņš – bija priekšlikums izslēgt „vientuļām personām”, jo MK noteikumi runā
tikai par trūcīgām personām)
Lēmums netiek pieņemts.
24.§
Par PII „Kurzemīte” un „Rūķītis” slēgšanu uz vienu mēnesi
A.Zumbergs, R.Rūmniece, G.Pirvits, G.Abaja
Pamats:
PII „Kurzemīte” vadītājas I.Onzules sagatavotais lēmuma projekts par PII „Kurzemīte” slēgšanu
uz vienu mēnesi jūlijā un „Rūķītis” vadītājas A.Tarlapas iesniegums par PII „Rūķītis” slēgšanu uz
vienu mēnesi – jūlijā.
Izvērtējums:
Lai ietaupītu budžeta līdzekļus jūlijā viss PII „Kurzemīte” un „Rūķītis” personāls dodas ikgadējā
atvaļinājumā, laikā no 04.07.2011. – 29.07.2011.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.
Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, I.Jānberga), pret -2 (A.Felta, G.Pirvits), atturas – 1 (V.Rande –
nav zināms vecāku viedoklis), (A.Zadiņš izgājis)
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 110. „Par PII „Kurzemīte” un „Rūķītis” slēgšanu uz vienu mēnesi”.
Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
A.Zumbergs, G.Abaja, G.Pirvits
Pamatojums:
 VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegums Nr. 4.91/1030
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta (2) un (4) daļa un 15.pants
 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Izvērtējums:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums
„V1372”, Kolkas pagasts, Dundagas novads ar kadastra Nr. 88620010111 un platību 8,3 ha,
sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem - 88620010111, platība 6,0 ha,
88620010112, platība 2.3 ha.
Uz zemes gabaliem izbūvēti valsts vietējā autoceļa V1372 „Jaunmuiža – Sīkrags” posmi.
Nekustamo īpašumu īpašnieks ir Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā, bet valdītājs,
pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2010/62, VAS „Latvijas
Valsts ceļi”.
Lai sagatavotu nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā, VAS „Latvijas Valsts ceļi” lūdz
nekustamam īpašumam „V1372”, piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga), pret -nav,
atturas – nav (A.Zadiņš izgājis)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 111. „Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un lietošanas
mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
A.Zumbergs, A.Felta, T.Liepa

Iepazīstas ar domes priekšsēdētāja Aldona Zumberga iesniegumu (reģ.Nr. Z-108. no 21.04.2011.)
ikgadējā atvaļinājuma (2 kalendārās nedēļas) piešķiršanu laikā no 2011.gada 9.maija līdz 2011.gada
22. maijam.
Konstatē, ka
1) saskaņā ar Dundagas novada Domes nolikuma „Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā”
2.2.p. domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks,
saņemot par to atlīdzību – darba samaksu 80% apmērā no domes priekšsēdētāja darba algas.
Tie ierosināts samazināt atlīdzības apmēru par domes priekšsēdētāja aizvietošanu – 60% apmērā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande,
S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš),
pret -nav, atturas – nav (G.Pirvits balsojumā nepiedalās)
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 112. „Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Jautājuma vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniekam G.Pirvitam.

27.§
Par Ētikas komisijas lēmumu
G.Pirvits, G.Abaja, T.Liepa, A.Felta, R.Rūmniece, V.Rande, A.Zumbergs
Pamats:
Domes priekšsēdētāja A.Zumberga iesniegums (reģ.Nr.Z-121. No 28.04.2011.)
Izvērtējums:
Domes priekšsēdētājs A.Zumbergs informē, ka š.g. 13.aprīlī ir saņēmis Dundagas novada Domes
Ētikas komisijas vēstuli, kurā teikts, ka komisija ir saņēmusi deputātes Guntas Abajas iesniegumu
ar lūgumu izvērtēt priekšsēdētāja rīcību publiskā pasākumā š.g. 16.martā.
Ētikas komisija, izvērtējot situāciju, ka ir jāskata domes priekšsēdētāja rīcība, ir pieņēmusi lēmumu
par neiespējamu to izskatīt, jo visi Ētikas komisijas locekļi ir pašvaldības darbinieki. Atteikums
ierosināt lietu tika pamatots ar Ētikas komisijas nolikuma 12.punktu.
A.Zumbergs savā iesniegumā pauž viedokli, ka savos izteikumos ir bijis objektīvs un Ētikas
kodeksu nav pārkāpis. Ir izteikts lūgums domei rast risinājumu esošajā situācijā. Ierosina izveidot
speciālu komisiju šī konkrētā iesnieguma izskatīšanai no deputātiem, kuri nav pašvaldības
darbinieki.
Deputātu viedokļi dalās – daļa uzskata, ka Ētikas komisija ir neprecīzi tulkojusi komisijas
nolikuma normu par komisijas locekļu atrašanos priekšsēdētāja pakļautībā, un tai bija jāizskata
G.Abajas iesniegums, daļa atbalsta Ētikas komisijas lēmumu.
G.Abaja izsakās, ka nav apmierināta ar Ētikas komisijas atbildi.
Tiek ierosināts:
1) Juriskonsultam izvērtēt Ētikas komisijas nolikuma normas un skatīt abās patstāvīgajās
komitejās;
2) Konkrētā iesnieguma izskatīšanai izveidot deputātu komisiju
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde,
R. Rūmniece, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret – 2 (L.Vīksna, A.Felta), atturas – 1 (Ē.Bērzkalns – par
sevi nebalso), G.Abaja, A.Zumbergs balsojumā nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 113. „Par Ētikas komisijas lēmumu”. Lēmums pievienots protokolam.

28.
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu
A.Zumbergs

Pamatojums

Centrālās vēlēšanu komisijas 21.04.2011. rīkojums Nr.19„Par parakstu vākšanas vietu
noteikšanu”
Izvērtējums:
Lai nodrošinātu parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu
„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””,
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„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atcelšanu, 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 19.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5, Republikas pilsētu un novadu
domēm uzdod noteikta parakstu vākšanas vietas līdz š.g. 5.maijam. Pašvaldībās ar vēlētāju
skaitu virs 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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 114. „Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

29.
Par projekta sagatavošanu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārtai
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Felta, V.Rande, T.Liepa
Pamatojums
2011.gada 1.martā Izglītības un Zinātnes Ministrija apstiprinājusi grozījumus MK noteikumos
Nr.150 - Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.4.2. apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā" 2.kārtā.
Mērķis
Nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības
un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām
pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Izvērtējums
Projekta izklāsts pielikumā.
Kompānija „Financial Bridge Company” piedāvā Dundagas novadam piesaistīt Eiropas
Savienības finansējumu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai (aktivitātes 1.2.2.4.2.
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārtā).
Šī finansējuma saņemšanai augstākminētā kompānija piedāvā kvalitatīvu projekta pieteikuma
izstrādi par sekojošām izmaksām:
LVL 500 + PVN uzsākot projekta izstrādi;
LVL 500 + PVN iesniedzot projektu VIAA;
LVL 1900 + PVN pēc projekta apstiprināšanas;
G.Abaja norāda, ka minētā projekta ietvaros, iespējams nevarēs iesaistīt esošos darbiniekus. Ir
jābūt izstrādātai sistēmai sociālās atstumtības riska mazināšanai, kā arī nav izvērtēts patenciālais
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atbalsta saņēmēju daudzums (nepieciešamais – 20-49). Kurās skolās un kādas programmas tiks
realizētas? Nav skaidrs pasūtījums.
Finanšu speciāliste Z.Eizenberga skaidro, ka līdzekļus varētu ņemt no Mazirbes speciālās
internātpamatskolas projektam „Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” paredzētā līdzfinansējuma no pašu ieņēmumiem, jo projektam nebūs
neieciešams līdzfinansējums. Projektu finansēs 100% no ES Eiropas reģionālās attīstības fonda.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde,
Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -nav, atturas
– 1 (T.Liepa – nav zināms izglītības iestāžu vadītāju viedoklis)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 115. „Par projekta sagatavošanu programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai
izglītībā” 2.kārtai”. Lēmums pievienots protokolam.

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums līdz 2011.gada 3.maijam plkst. 14.00.
Sēde slēgta plkst.15.40.
Protokols parakstīts 02.05.2011.
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.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.90.

28.04.2011.

1. §
Par SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme” 2010. gada pārskatu.

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.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.91.

28.04.2011.

2.§
Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2010. gada pārskatu.

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.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.92.

28.04.2011.

3.§
Par 2010.gada gada pārskata apstiprināšanu
Galvenā grāmatvede Māra Liniņa iepazīstina ar gada pārskata sadaļām un uzbūvi, kā
arī ar auditorfirmas SIA “Revidentu serviss”, licences Nr.15. revīzijas ziņojumu par
Dundagas novada Domes 2010.gada pārskatu. Ziņojumā teikts, ka revidentuprāt Dundagas
novada Domes 2010.gada finanšu pārskats, kura oriģināls ir sagatavots elektroniskā veidā
valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēmā, sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par novada domes finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decemrī, tās darbības
rezultātiem un naudas plūsmu 2010.gadā saskaņā ar gada pārskatu sagatavošanas
noteikumu prasībām.
Revidents ir iepazinies ar vadības ziņojumu par 2010.gadu, kurā par sniegtajām
ziņām un sniegtajiem finanšu rezultātiem, to ietekmējošiem faktoriem un sagaidāmajiem
notikumiem, nav atklātas būtiskas neatbilstības starp iepriekš minēto un 2010.gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada Domes 2010. gada pārskatu.

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.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.93.

28.04.2011.

6.§
Par īpašuma Pils iela 6A nodošanu privatizācijai

Pamatojums
Likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 5.panta otrā daļa (pašvaldības
īpašuma objektu privatizāciju veic pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija), 31.panta trešā daļa (lēmumu
pieņem attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome); likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas komisijām” 6.pantu (privatizācijas komisijas patstāvīgi, kā arī ar pieaicināto ekspertu
palīdzību vada attiecīgo īpašuma objektu privatizāciju; privatizācijas komisijas pieņem lēmumus un rīkojas
patstāvīgi, ciktāl to darbību nereglamentē šis likums vai citi attiecīgajai komisijai saistoši likumdošanas akti)
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu (kadastra Nr. 8850 020 0026) –
zemesgabalu 0,0745 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8850 020 0509) un
būvi (būves kadastra apzīmējums 8850 020 0410 002) – Pils ielā 6A, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā.
2) Uzdot Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt un vadīt minētā pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju;
3) Noteikt, ka pircējs, norēķinoties par zemesgabalu, 80 procentu apmērā maksā īpašuma
kompensācijas sertifikātos un 20 procentus apmērā – latos;
4) Noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēku 100 procentu apmērā maksā latos.
5) Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai sagatavot pilnu pārskatu par
līgumsaistībām, maksājumiem, veiktajiem ieguldījumiem, parādiem utt. Attīstības un
plānošanas komitejas sēdē 11.05.2011.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.94.

28.04.2011.

7.§
Par īpašuma Pils iela 9 izsoles sākumcenas noteikšanu atsavināšanai
Pamatojums
Dundagas novada Domes lēmums Nr.16 “Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu”.
Saskaņā ar Likumu par “Publiskas personas mantas atsavināšanu” 8.pantu :
(2) Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.
(3) Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina
institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
(6) Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Noteikt objekta Pils iela 9, Dundagā, pārdošanai izsolē sākumcenu saskaņā ar
nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto cenu 15 000 latu.
2) Ar lēmuma stāšanos spēkā, privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai uzsākt izsoles procesu.

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
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.95.

28.04.2011.

8.§
Par privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas nolikumu
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma „Par valsts un
pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” 2.pants, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 9.panta otrā daļa

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas nolikumu

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
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Reģ. nr. LV90009115209,
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.96.

28.04.2011.

9.§
Par izmaiņām nolikumā „Par Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo
transporta un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts

Dundagas novada Dome nolemj:
Izteikt Dundagas novada Dome 2010.gada 29.septembrī apstiprinātā nolikuma “Par Dundagas
novada pašvaldības īpašumā esošo transporta un saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību”
3.6.punktu šādā redakcijā: “No pašvaldības stacionārā tālruņa ir aizliegts veikt zvanus uz
mobilajiem tālruņiem.”

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.97.

28.04.2011.

11.§
Par finansējumu skolēnu pārvadāšanai

Pamatojums:
13.07.1999. g. MK noteikumu Nr. 250 „Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7. punkts.

Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt budžeta grozījumus, iekļaujot skolas budžetā transporta izdevumu kompensāciju Ls 18 000.
Līdzekļus ņemt no plānotajiem kredītprocentiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.98.

28.04.2011.

12.§
Par līdzfinansējumu b-bas „Zaļais novads” projektam
Pamatojums:
07.04.2011. g. iesniegums no biedrības „Zaļais novads” valdes priekšsēdētājas A.Pūliņas.

Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piešķirt biedrībai „Zaļais novads” projekta „Minies, izzini, atminies jeb Rullē pa jūru
Kolkā” īstenošanai līdzfinansējumu Ls 255,70. Līdzekļus piešķir no budžetā paredzētā
finansējuma sabiedriskām organizācijām.
2) Izstrādāt nosacījumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai vietējās iniciatīvas projektu
atbalstam. Termiņš – 01.07.2011.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.99.

28.04.2011.

13.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves

atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības
ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām” realizēšanai
Pamatojums:
1. Līgums Nr. 08-08-L32300-000002 no 12.03.2009. ar LR ZM LAD Ziemeļkurzemes
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi.
2. Lēmums par grozījumiem Līgumā Nr. 08-08-L32300-000002 no 30.11.2010.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt aizņēmumu projekta „Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja
sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām”
realizēšanai Ls 104 000,00 apmērā Valsts kasē uz 5 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu
uz 10 mēnešiem līdz 2012. gada februārim un Valsts kases noteikto gada procentu likmi.
Aizņēmuma garants ir pašvaldības budžets.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

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

Nr.100.

28.04.2011.

14.§
Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšanai un sporta zāles būvniecībai
Pamatojums:
Līgums Nr. A2/1/07/104 no 04.04.2007. Trančes nr. P-46/2007ar LR Valsts kasi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Valsts kasi par aizdevuma procentu fiksētās likmes maiņu Kolkas pamatskolas
energoefektivitātes paaugstināšanai un sporta zāles būvniecībai uz Valsts kases viengadīgo aktīvo
likmi.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.101.

28.04.2011.
15.§

Par aizdevuma nosacījumu maiņu Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību
nodrošināšanai - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai
Pamatojums:
Līgums Nr. A2/1/07/445 no 07.09.2007. Trančes nr. P-47/2007ar LR Valsts kasi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar Valsts kasi par aizdevuma procentu fiksētās likmes maiņu Kolkas pašvaldības
sociālo vajadzību nodrošināšanai - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai
uz Valsts kases viengadīgo aktīvo likmi.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
28.04.2011.

Nr.102.

16.§
Par budžeta grozījumiem 2011.gadā

Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus Nr.5
Par grozījumiem 2011. gada Dundagas novada pašvaldības budžetā.
2) Atļaut pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, apstiprinātā budžeta ietvaros, veikt
grozījumus pa kodiem par summu līdz Ls 300,-.
3) Neapstiprināt grozījumus budžeta precizēšanai par pārvaldes izdevumu palielināšanu par
Ls 1510,-.
4) Ls 1510,- atstāt atlikumā.

Dundagas novada Dome nolemj:

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.103.

28.04.2011.

17.§
Par valsts īpašuma Dundagas pils parka daļas nomu

Pamatojums:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punkts;
2. 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”” 13.5.punkts;
Dundagas novada Dome nolemj:
Lai izpildītu 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”” 13.5.punkta prasības, slēgt ilgtermiņa līgumu par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 (īpašums „Valsts mežs Dundaga – Centrālais”) daļas
nomu (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 4.Raķupes meža iecirkņa 706.kvartālu apgabala
33.kvartāla 1.nogabals)

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
28.04.2011.

Nr.104.

18.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

18.1. Pamats:
 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
„Indriķi” sadalīšanai (izstrādāts18.03.2011.)
 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.42 (protokols Nr.3)
 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants
 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Indriķi” zemes vienību ar kad.apz. 8850
005 0036 un kad.apz. 8850 009 0020 sadalīšanai septiņās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Indriķi” sadalāmai:
2.1. zemes vienībai Nr.1, 1,1 ha platībā piešķirt adresi - „Indriķi”, Vīdale, Dundagas pagasts,
Dundagas novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (NĪLM – 0101).
2.2. zemes vienībai Nr.2, 10,1 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mazindriķi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0101).
2.3. zemes vienībai Nr.3, 9,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lielindriķi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0101).
2.4. zemes vienībai Nr.4, 10,1 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mežindriķi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0101). Zemes vienībā atrodas zemes īpašniekam nepiederošs nekustamais īpašums
„Vīdales mehāniskā darbnīca” (kad.apz. 8850 005 0036 10).
2.5. zemes vienībai Nr.5, 11,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Dižindriķi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0201).
2.6. zemes vienībai Nr.6, 11,7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Indriķnieki” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0201).
2.7. zemes vienībai Nr.7, 11,8 ha platībā piešķirt nosaukumu „Kodoli” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0201).
Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.105.

28.04.2011.

18.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

18.2.Pamats:
 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma
„Tilmači-5” sadalīšanai (izstrādāts18.03.2011.)
 Dundagas novada Domes 29.09.2010. sēdes lēmums Nr.382 (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 Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”’.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Tilmači-5” zemes vienības ar kad.apz. 8862 003
0052 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Tilmači-5” sadalāmai:
2.1. zemes vienībai Nr.1, 17,73 ha platībā saglabājot nosaukumu „Tilmači-5”
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecībā
izmantojamā zeme (NĪLM – 0201).
2.2. zemes vienībai Nr.2, 2,17 ha platībā piešķirt nosaukumu „Koki” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (NĪLM – 0101).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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28.04.2011.

19.§
Par ierosinājumiem Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem
Pamats:
 Mareka Polozkova 15.03.2011. iesniegums ar lūgumu pārskatīt īpašumam “Vagari” teritorijas
plānojumā norādīto plānoto zemes izmantošanas mērķi. Reģ. Nr.J-294
 Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2010 (Saistošie noteikumi
Nr.21).
 Dundagas novada Domes 22.06.2010. sēdes lēmums Nr.243 (protokols Nr.9., 25.§.)
Dundagas novada Dome nolemj:
Ierosinājumu par īpašuma “Vagari” (8862-007-0029) atļautās izmantošanas mērķa maiņu uz
“Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorija” (SD) iekļaut Dundagas novada Kolkas pagasta
teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu reģistrā ar kārtas numuru 17.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs
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20.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu
Pamats:
 Velgas Rozenbergas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumos
Jauntierķi un Tierķi, 07.04.2011. Nr. R-98
 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts
 MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi
Nr.7
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašumā “Tierķi” ar kad.
apz.8850-017-0151 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,9 ha platībā un īpašumā “Jauntierķi” ar
kad.apz. 8850 017 0128 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,6 ha platībā atļaut apmežot un
mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.108.

28.04.2011.

21.§
Par saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību
Pamatojums
Likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 16.punkts

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā”

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Nr.109.

28.04.2011.

22. §
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
Rigondas Pētersones iesniegums (reģ.Nr.P-80 no 24.03.2011.)
Izvērtējums
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
43.panta - palīdzības sniegšana pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 1.daļa nosaka, ka
izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē,
pašvaldība atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nodrošina bāreni vai
bērnu, kurš bija atstāts bez vecāku gādības, ar dzīvojamo platību.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt apdzīvojamo platību Rigondai Pētersonei, personas kods 140793-__________, Talsu ielā
11 dz.12, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Nr.110.

28.04.2011.
24.§
Par PII „Kurzemīte” un „Rūķītis” slēgšanu uz vienu mēnesi

Pamats:
PII „Kurzemīte” vadītājas I.Onzules sagatavotais lēmuma projekts par PII „Kurzemīte” slēgšanu
uz vienu mēnesi jūlijā un „Rūķītis” vadītājas A.Tarlapas iesniegums par PII „Rūķītis” slēgšanu uz
vienu mēnesi – jūlijā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Slēgt PII „Kurzemīte” uz vienu mēnesi, laikā no 01.07.2011. – 31.07.2011.
2) Slēgt PII „Rūķītis” uz vienu mēnesi, laikā no 01.07.2011. – 31.07.2011.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Nr.111.

28.04.2011.

25.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojums:
 VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegums Nr. 4.91/1030
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta (2) un (4) daļa un 15.pants
 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Izvērtējums:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums
„V1372”, Kolkas pagasts, Dundagas novads ar kadastra Nr. 88620010111 un platību 8,3 ha,
sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem - 88620010111, platība 6,0 ha,
88620010112, platība 2.3 ha.
Uz zemes gabaliem izbūvēti valsts vietējā autoceļa V1372 „Jaunmuiža – Sīkrags” posmi.
Nekustamo īpašumu īpašnieks ir Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā, bet valdītājs,
pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2010/62, VAS „Latvijas
Valsts ceļi”.
Lai sagatavotu nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā, VAS „Latvijas Valsts ceļi” lūdz
nekustamam īpašumam „V1372”, piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nekustamam īpašumam „V1372”, Kolkas pagasts, Dundagas novads ar kadastra Nr.
88620010111 un platību 8.3 ha, sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
- 88620010111, platība 6.0 ha, 88620010112, platība 2.3 ha, piešķirt nosaukumu - ,,Autoceļš
V1372”, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.112.

28.04.2011.

26.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Dundagas novada Dome nolemj:
1) piešķirt domes priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam ikgadējo atvaļinājumu – 2 kalendārās
nedēļas par laika periodu 01.07.2010.- 31.12.2010., laikā no 2011.gada 9.maija līdz 2011.gada
22.maijam;
2) domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā viņa pienākumus veiks domes priekšsēdētāja vietnieks
Guntis Pirvits;
1) Noteikt par domes priekšsēdētāja aizvietošanu atlīdzību G.Pirvitam 60% apmērā no
domes priekšsēdētāja darba algas, proporcionāli nostrādātajam laikam.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
28.04.2011.

Nr.113.

27.§
Par Ētikas komisijas lēmumu

Pamats:
Domes priekšsēdētāja A.Zumberga iesniegums (reģ.Nr.Z-121. No 28.04.2011.)

Dundagas novada Dome nolemj:
Deputātes G.Abajas iesnieguma izskatīšanai, attiecībā uz domes priekšsēdētāju, izveidot komisiju
šādā sastāvā: Tija Liepa, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns, Aigars Zadiņš, Guntis Pirvits).
Komisijas vadītājs – Ēriks Bērzkalns.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

43

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.114.

28.04.2011.

28.
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu
Pamatojums

Centrālās vēlēšanu komisijas 21.04.2011. rīkojums Nr.19„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
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29.
Par projekta sagatavošanu programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārtai
Pamatojums
2011.gada 1.martā Izglītības un Zinātnes Ministrija apstiprinājusi grozījumus MK noteikumos
Nr.150 - Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.4.2. apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā" 2.kārtā.
Mērķis
Nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības
un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām
pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piedalīties programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.
apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārtā.
2) Slēgt līgumu ar SIA "Financial Bridge Company" par kvalitatīvu projekta pieteikuma
izstrādi par sekojošām izmaksām:
LVL 500 + PVN uzsākot projekta izstrādi;
LVL 500 + PVN iesniedzot projektu VIAA;
LVL 1900 + PVN pēc projekta apstiprināšanas
Kopējā summa 2900 + PVN
3) līdzekļus ņemt no Mazirbes speciālās internātpamatskolas projektam „Mazirbes speciālās
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” paredzētā līdzfinansējuma
no pašu ieņēmumiem;
4) Atbildīgie projekta sagatavotāji: izglītības speciālists Uldis Katlaps, Dundagas vidusskolas
direktore Aiga Štrausa, Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktors Dinārs Neifelds,
Kolkas pamatskolas direktore Antra Laukšteine.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

