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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.8.

2011.gada 25.maijā
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta: plkst. 9.03
Sēdē piedalās 13 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, Uldis Katlaps
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis Kārklevalks,
Alnis Auziņš
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs; priekšsēdētāja vietnieks Guntis
Pirvits
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

Tiek ierosināts
1. izsludinātās sēdes darba kārtības 22.punktu Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam
Aldonam Zumbergam skatīt pirms 21. punkta Par deputāta mandāta nolikšanu
2. 22.punktu Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam skatīt kā
pirmo
Tiek balsots par 2.priekšlikumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta,
I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -6 (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns) atturas – nav
NOLEMJ:
No izsludinātās darba kārtības 22.punktu Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam Aldonam
Zumbergam skatīt kā pirmo.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu darba kārtību kopumā:
1. Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam
2. Par Pils ielas 6A nomnieka līgumsaistībām, maksājumiem, veiktajiem ieguldījumiem un
parādiem
3. Par NĪ „Lecnieki” nomu
4. Par īpašuma "Lorenči" atsavināšanas nolikumu
5. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6. Par zemes ierīcības projektu īpašumam Vecpori
7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
8. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
9. Par NĪN dzēšanu
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Par dzīvokļu jautājumiem
Par automašīnu Opel Vectra Caravan
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem
Par avīzes „Dundadznieks” cenu
Par papildus finansējuma piešķiršanu Kurzemes Dziesmu dienai un Slīteres ceļotāju dienai
Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā
Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju
Par LPIA mācību braucienu uz Čehiju
Par uzturēšanās izdevumu segšanu pansijā „Jaundundaga”
Par darba grupas ziņojumu par pansijas „Jaundundaga” un „Stacija” atbilstību sociālo
pakalpojumu sniedzēju statusam
20. Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību
21. Par Ētikas komisijas sastāvu
22. Par deputāta mandāta nolikšanu
Jautājuma izskatīšanas vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniekam Guntim
Pirvitam.

1.§
Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam
Aldonam Zumbergam
Pamatojums:
1. Sešu Dundagas novada Domes deputātu rakstveida pieprasījums (reģistrēts Dundagas
novada Domē 2011. gada 24.maijā ar Nr.Z.kol-170)
2. Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta otrā daļa; 65.panta pirmā daļa, trešā daļa un piektā
daļa
Mērķis:
Politiskās uzticības balsojums
Izvērtējums:
Sešu deputātu parakstīts pieprasījums izskatīt jautājumu par politiskās neuzticības izteikšanu
novada domes priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam un viņa atbrīvošanu no priekšsēdētāja
amata, pamantojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta otro daļu; 65.panta pirmo daļu,
trešo daļu un piekto daļu
Sagatavotais lēmuma projekts:
Atbrīvot Aldonu Zumbergu no Dundagas novada Domes priekšsēdētāja amata ar 2011.gada
25.maiju.
Sēdes vadītājs aicina deputātus izteikt savus argumentus un vērtējumu domes priekšsēdētāja
darbam.
Izsakās:
A.Zadiņš: Savu viedokli esmu paudis intervijā avīzē „Dundadznieks”. Lēmējvaras darbība ir
sajaukta ar izpildvaras darbībām. Sākumā nav bijis pret A.Zumbergu, bet tagad uzskata, ka
jāmaina vadīšanas stils.
A.Felta: Priekšsēdētāja darbi nesaskan ar vārdiem. Vispirms ir darbības un tikai pēc tam
saskaņošana ar domi, piemēram, darbinieku vadāšana no Kolkas uz Dundagu, skolēnu
autobusa izmantošana, PII „Kurzemīte” vadītāja izvēle. Ir jāmaina darbības stils.
L.Vīksna: Nespēj sastrādāties ar opozīciju un tas traucē domes darbam kopumā.
I.Jānberga: Vienpersoniski lēmumi, nepatiesa ziņu sniegšana, iestādes vadītājiem grūti
sastrādāties, jo vadītāja viedoklis netiek ņemts vērā.
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G.Abaja: Intervija avīzē „Dundadznieks” atklāj situāciju. Netiek uzklausīts speciālistu
viedoklis. Sākumā bija ticība par labu vadīšanas prasmi. Ir daudz būtisku lietu, kas netiek
virzītas, kas savukārt apgrūtina izpildstruktūru darbu, piemēram, netiek ieviesta jaunā
grāmatvedības programma, centralizētās lietvedības organizēšana.
T.Liepa: Vai tiešam priekšsēdētājs traucē izpildvaras darbu? Vai nomainot priekšsēdētāju
pazudīs savstarpējās nesaskaņas domē?
Z.Eizenberga: Darbu traucē politiskās nesaskaņas.
Ģ.Kalnbirze: Priekšsēdētājs daudzos jautājumos ir cīnījies par taisnību, izvērtējis situāciju un
iespējamos draudus. Pieņemtie lēmumi ir bijuši argumentēti un pamatoti . Ir bijuši jautājumi,
kuros viedokļi atšķīrās, taču norādījumi tiek izpildīti. Liels laika patēriņš ir darbojoties dažādās
komisijās un darba grupās, taču tas nav priekšsēdētāja izdomājums.
V.Rande: Ir jāņem vērā vēlēšanu rezultāti, kuros A.Zumbergam bija pārliecinošs atbalsts. Vai
šāds lēmums sabiedrībās radīs to labāko pozīciju. Priekšsēdētājs ir iedziļinājies katrā
jautājumā, un kļūdīties var katrs. Uzskata, ka pieļautās kļūdas nav tik lielas, lai būtu jāpieņem
šāds lēmums.
Ē.Bērzkalns: Priekšsēdētājam ir ļoti grūti strādāt, jo tiek rūpīgi vērots viņa darbs un meklētas
kļūdas. Kļūdas ir, bet ne tik lielas.
S.Šnikvalde: Uz kļūdām vajadzēja norādīt ātrāk. Nesaskata kaitējumu, kas būtu nodarīts
novadam. Priekšsēdētājs ir cīnījies par taisnīgumu, bet dažu deputātu intereses nesakrīt ar
priekšsēdētāja interesēm. Pieņemot lēmumu, varam sabojāt gaidāmos svētku un domes darbu
vispār.
G.Pirvits: Šis deputātu sasaukums ir neveiksmīgs, jo tajā ir daudz pašvaldības darbinieku,
kuriem ir savas intereses. Nezinu nevienu A.Zumberga vienpersoniski pieņemtu lēmumu.
Pieļauju, ka ir kļūdas, taču vienmēr ir risinājumi.
R.Rūmniece: Kā par cilvēku var teikt tikai labus vārdus. Kļūdas ir visiem, taču neapmierina,
ka ir lēmējvara sajaukta ar izpildvaru. Priekšsēdētāja vārdi nesaskan ar darbiem. Jautājumi ir
jārisina atklāti.
U.Katlaps: Atbalsta daudzas lietas, ko iecerējis priekšsēdētājs, taču ir atklāti jau paudis, ka
neapmierina stils un veids, ar kādiem tiek risināti jautājumi. Uzskata, ka neviens no
vienpersoniski pieņemtajiem lēmumiem nav bijis steidzams, lai netiktu skatīts domē. Vēlamais
rezultāts sakrīt, bet neapmierina līdzekļi, ar kādiem tas tiek sasniegts. Vienā no domes sēdēm,
pēc priekšsēdētāja pieprasījuma, ir bijusi viņa darba vērtēšana, kurā tika izteikti vēlējumi
uzlabot savu darbu.
A.Zumbergs: Daudzas izteiktās lietas atzīst, gan pozitīvās, gan negatīvās. Nepiekrīt, ka
vadīšanas stils traucētu kādam strādāt. Veic tos pienākumus, ko nosaka likums, nolikums un
priekšvēlēšanu programma. Nesaskaņu pamats ir Kubalu skolas-muzeja projekts. Šobrīd tas
tiek realizēts, turklāt par 30 tūkstošiem latu lētāk. Ir sajutis nepārtrauktu, uzbāzīgu savas
darbības uzraudzīšanu. Darbs notiek nepārtrauktā stresā, kā rezultātā, iespējams, ir kāds
nepārdomāts lēmums. Uz sēdēm virza tikai tos jautājumus, kas ir domes kompetencē.
Aicina izteikt savu viedokli balsojot, kā arī apliecina savu gatavību turpināt darbu.
Sēdes vadītājs, pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 89.punktu, aicina izveidot balsu skaitīšanas
komisiju no deputātu viedus 3 locekļu sastāvā.
Tiek izvirzīti: Asja Felta, Tija Liepa, Valdis Rande
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Asja Felta, Tija Liepa, Valdis Rande
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Tiek izsludināts pārtraukums 10 minūtes, balsošanas zīmju sagatavošanai.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Asja Felta informē par balsošanas zīmju saturu un
balsošanas kārtību.
Notiek aizklāta balsošana.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Asja Felta nolasa balsu skaitīšanas komisijas protokolu
„Par balsošanas rezultātiem” (protokols un balsošanas zīmes tiek pievienotas protokolam).
Saskaņā ar ierakstu balsu skaitīšanas protokolā:
Balsošanai izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot kasti, atrastas 13 zīmes, par derīgām atzītas 13
zīmes.
Par domes priekšsēdētāja Aldona Zumberga atbrīvošanu no Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja amata nodotas 7 balsis, pret – 6 balsis.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 65.panta trešo daļu,
tiek pieņemts lēmums Nr. 123. „Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam
Aldonam Zumbergam”.
Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par Pils ielas 6A nomnieka līgumsaistībām, maksājumiem, veiktajiem
ieguldījumiem un parādiem
G.Pirvits, G.Abaja, A.Felta, U.Katlaps, T.Liepa
Par līgumsaistībām
1)

Līgums par ēkas Pils ielā 6 nomu ar izpirkuma tiesībām noslēgts 2000.gada 6.oktobrī.
Līguma darbības termiņš ir 10 gadi. Saskaņā ar Nomas līgumu maksa mēnesī par m² Ls0,90.
Ņemot vērā iznomāto platību, nomas maksa mēnesī sastāda Ls 106,11.

2)

Vienošanās par nomas līguma pagarināšanu līdz īpašuma privatizācijai parakstīta
2010.gada 5.oktobrī

Par maksājumiem un ieguldījumiem
1) līdz 2006.gadam rēķini par telpu nomu nav piestādīti.
2) Rēķini par telpu nomu sākti piestādīt SIA Viktorija DR ar 2006. gadu, līdz 2009.gada
trešajam ceturksnim (ieskaitot). Nomas maksa ir samaksāta par 2006.gada 3 mēnešiem. Tā
rezultātā SIA Viktorijai DR uzkrājies nomas maksas parāds 4579,47 lati.
3) Pēc 2009.gada 14.oktobra tiesas sprieduma, kurš nosaka nodot objektu privatizācijai un
ņemot vērā to, ka rēķini netiek apmaksāti, tos vairāk nepiestādīja.
4) 2006.gada domes sēdē Nr.3, 27.martā tika izskatīts jautājums par ieguldījumiem ēkā, kuru
nomā Drosma Greiško. Sēdes lēmums ir bijis sekojošs: atzīt ieguldījumus ēkā Pils ielā 6
daļā, ko nomā D. Greiško 16295,11 lati.
Nomas maksa Būtu
jāsamaksā Aprēķināts līdz Samaksāts uz Atzīti ieguldījumi ar
saskaņā
ar saskaņā ar līgumu 1.05.2011
1.05.2011
pagasta
padomes
līgumu mēnesī uz 1.05.2011
lēmumu no 27.03.2006
106,11Ls

13 475,97Ls

4579,47

318,33

16295,11
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Tiek izteikts priekšlikums atzīt, ka nomniekam nav parādsaistību pret pašvaldību, jo ar veiktajiem
ieguldījumiem minētajā ēkā ir segta nomas maksa. Ir jāfiksē, ka arī pašvaldībai pret SIA Viktorija
RD nav nekādu parādsaistību.
Juriskonsultam jāsagatavo vienošanās projekts par šādu faktu apstiprināšanu no Nomnieka un
Iznomātāja.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 124. „Par Pils ielas 6A nomnieka līgumsaistībām, maksājumiem,
veiktajiem ieguldījumiem un parādiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

3. §
Par NĪ „Lecnieki” nomu
G.Pirvits, A.Felta, G.Abaja, U.Katlaps
Pamatojums
1.Edgara Pētersona 12.04.2011. iesniegums par Lecnieku mājas iznomāšanu.
2.Likums „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1
panta trešā daļa.
3.MK noteikumi Nr.515 – Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem.
Mērķis
Lietderīga īpašuma apsaimniekošana izsolot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo
īpašumu „Lecnieku māja”, kadastra nr. (88500040074).
Izvērtējums
Īpašums nonācis pašvaldības lietojumā, jo ar 2009.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.114 Albai Kviesei
atņemtas zemes lietošanas tiesības, jo par īpašumu nav veikta priekšapmaksa un nav veikta
kadastrālā uzmērīšana. Zemes gabala platība ir 0,9 ha. Uz tā atrodas: dzīvojamā māja 267 m² (ļoti
sliktā tehniskā stāvoklī, nojaucama), saimniecības ēka 75 m² (ļoti sliktā tehniskā stāvoklī,
nojaucama), kūts 375 m², kūts 86,4 m² un šķūnis 54 m² (ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, nojaucama).
Par ēku tehnisko stāvokli savu slēdzienu dos arī būvinspektora apsekošanas akts. Līdz lietošanas
tiesību atņemšanai E. Pētersons šī īpašuma abas kūtis ir izmantojis uz mutiskas vienošanās
pamata. Pie kūts ir arī uz E. Pētersona vārda ierīkots elektrības pieslēgums.
E.Pētersons vēlas izmantot saimnieciskas darbības veikšanai kūtis un uzturēt šīs ēkas normālā
tehniskā stāvoklī, ar laiku ja iespējams arī izpirkt.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmuus Nr. 125. „Par NĪ „Lecnieki” nomu”.
Lēmums pievienots protokolam.

4. §
Par īpašuma "Lorenči" atsavināšanas noteikumiem
G.Pirvits, G.Abaja, T.Liepa

Pamatojums
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa
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Izvērtējums
Nekustamais īpašums iegūts pašvaldības īpašumā, pašvaldībai izmantojot pirmpirkuma tiesības.
Tagad secināts, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un
racionāli ir šādu īpašumu atsavināt.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 126. „Par īpašuma "Lorenči" atsavināšanas noteikumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
G.Pirvits
Pamatojums:
 Montas Almanes iesniegums Nr. A-137 06.05.2011.
 MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
 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:
Nekustais īpašums „Kastaņas” ar kad. Nr.8850-017-0098 sastāv no 4 zemes vienībām un pieder
līdzīgās domājamās daļās Montai un Zanei Almanēm.
Zemes īpašnieces vēlas vienu zemes vienību ar kad. apz. Nr.8850-018-0135 atdalīt.
Atdalot zemes vienību no kopējā īpašuma, tam ir jāpiešķir nosaukums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 127. „Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Vecpori
G.Pirvits, G.Abaja






Pamatojums:
Pārslas Vēzes iesniegums par īpašuma „Vecpori” zemes vienības ar kad.apz.8850-023-0020
sadalīšanu, reģ. Nr. V-119, 28.04.2011.
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
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Izvērtējums:
Īpašums „Vecpori” ar kadastra.Nr.8850-023-0020 sastāv no divām zemes vienībām ar
kad.apz.8850-023-0020 un kad.apz.8850-023-0021. Īpašniece vēlas no zemes vienības ar
kad.apz.8850-023-0020 atdalīt zemes gabalu 0,4ha platībā.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Vecpori” zemes vienība ar kad.apz.8850-023-0020
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorija”
(SM). Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7
prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir
izstrādājams zemes ierīcības projekts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 128. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Vecpori”.
Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
G.Pirvits
Pamats:
 Viļņa Seržanta iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašuma
„Klārmuižas Ziediņi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-022-0070, 29.04.2011. Nr. S-124
 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts
 MK 06.10.2009. 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 5.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, īpašuma „Klārmuižas Ziediņi” ar kadastra.Nr.8850-022-0070
zemes vienībā ar kad.apz.8850-022-0070 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 7,3 ha platībā ir
atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 129. „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
G.Pirvits, G.Abaja
Pamats:
 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-123 ar lūgumu izbeigt zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas Ziediņi”
.
 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2¹.punkts.
 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes
vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”.
Mērķis
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
25.panta 2¹.punkta prasības izpilde.

likuma

Izvērtējums:
Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmumu Nr.114 „Par lietošanā esošām
zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” jau ir izbeigtas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Vilnim Seržantam uz 2,00 ha zemes vienību ar kad.apz. 8850022-0066 īpašumā „Klārmuižas Ziediņi” . Vilnis Seržants viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanas nav izlietojis arī savas zemes nomas pirmtiesības.
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu pēc 30.12.2009., zemi ieskaita rezerves
zemes fondā.
Tiek sniegta papildus informācija, ka cita persona ir izteikusi vēlmi minēto zemes gabalu
apsaimniekot.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 130. „Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.
Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par NĪN dzēšanu

G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta
Pamats:
 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-125.
 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pants.
 Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi NR. 8 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā”.
Izvērtējums:
Vilnis Seržants lūdz samazināt nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk NĪN) par 2011. gadu un
papildus aprēķināto NĪN par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2010. gadā
īpašumā „Klārmuižas Ziediņi”. Vilnis Seržants no 27.08.2010. atzīts par pirmās grupas invalīdu.
Vilnis Seržants atbilstoši Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošo noteikumu
NR. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
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Dundagas novadā” 6. punkta nosacījumiem, nevar pretendēt uz nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu pašvaldībai ir pienākums pēc
nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt NĪN paziņojumā norādītās NĪN summas
pareizību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 131. „Par NĪN dzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Pirvits

Par dzīvojamās platības maiņu Hermīnei Sīpolai
Pamatojums
Hermīnes Sīpolas, iesniegums ar lūgumu apmainīt pašreizējo dzīvojamo platību Mazalakstes
ciema “Baltajā skolā” dz. 11 platība 60,9 m² pret mazāku vēlams vienistabas.
Mērķis
Lemt par maznodrošinātas personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010.
Izvērtējums
Dzīvoklī, kurā dzīvo pašreiz ir divas istabas un virtuve. Reāli tiek apdzīvota tikai viena istaba.
Otra istaba netiek apkurināta jau vairākus gadus. Pirms diviem gadiem jau šajā istabā nokrita
griestu apmetums un izveidojās caurums uz bēniņiem, kurš tika aiztaisīts. Lai neturpinātu
dzīvokļa tehniskā stāvokļa turpmāku pasliktināšanu maiņa ir ieteicama.
Tikko atbrīvojās dzīvoklis Nr.5 “Lauciņos 1” , dzīvoklis sastāv no vienas istabas 27,7 m² un
priekšnama. Dzīvoklim nepieciešams kosmētiskais remonts un jāsaremontē krāsns, lai to varētu
izīrēt. Līdz domes sēdei nepieciešams saskaņot ar H. Sīpolu par iespējamo maiņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 132. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par automašīnu Opel Vektra Caravan
G.Pirvits, Ģ.Kalnbirze

Pamatojums:
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
13.05.2011. sēdes lēmums (3.4.punkts).
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Izvērtējums:
2010.gada decembrī Dundagas pašvaldība organizēja automašīnas Opel Vektra Caravan izsoli, uz
kuru nepieteicās neviena ieinteresēta persona. 2011.gada aprīļa un maija mēnesī veicot mutisku
aptauju par iespējām pārdot automašīnu izsolē un iespējamo cenu, Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka
pašvaldības automašīna Opel Vektra Caravan ar reģistrācijas Nr.FB4454 pašreizējā tehniskajā
stāvoklī tirgū nebūs pieprasīta. Ņemot vērā, ka iepriekšējās izsoles organizēšanā jau ir iztērēts 71,LVL un atkārtotas izsoles organizēšanai būs jāizlieto tāda pati summa. Jāpievērš uzmanība arī
tam, ka šī automašīna nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai un tam, ka automašīnas
tehniskais stāvoklis ir slikts, lai par salīdzinoši maziem līdzekļiem to varētu savest normālā darba
kārtībā.
Izpilddirektors informē, ka pēc lēmuma projekta sagatavošanas, ir izrādīta interese par minētās
automašīnas iegādi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 133. „Par automašīnu Opel Vektra Caravan”. Lēmums pievienots
protokolam.

12.§
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem
G.Pirvits, Ģ.Kalnbirze, G.Abaja

Pamatojums
SIA „Kurzemes ainava” 21.03.2011. iesniegums Nr. 62 „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifu”.
Mērķis
Administratīvās teritorijas labiekārtošana – atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole
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)
Dundagas novada Domei izvērtējot SIA „Kurzemes ainava” iesniegumu Nr. 62 „Par sadzīves
atkritumu izvešanas tarifu” secināja, ka piedāvātā tarifa pieaugums ir pārāk liels, kas varētu atstāt
iespaidu uz iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju, kā rezultātā uzdeva par pienākumu vēlreiz
izrunāt šo jautājumu ar SIA „Kurzemes ainava” vadību.
Pēc sarunām ar SIA „Kurzemes ainava” vadību un grāmatvedi tika panākta vienošanās par
zemāku sadzīves atkritumu izvešanas tarifu uz SIA renabilitātes rēķina vadoties pēc aprēķina:
4,55-3,50=1,05 Ls/m3 (bez PVN) apglabāšanas tarifa pieaugums
7,55(regulatora apstiprinātais tarifs) + 1,05 = 8,60 Ls/m3 (bez PVN)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde,
Ē.Bērzkalns, G. Abaja, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -1 (T.Liepa),
atturas – nav R.Rūmniece izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 134. „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem”. Lēmums pievienots
protokolam.
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13. §
Par avīzes „Dundadznieks” cenu
G.Pirvits, G.Abaja
Pamats:
Avīzes „Dundadznieks” redaktora A.Auziņa iesniegums (reģ.Nr. A-155 no 13.05.2011.)
Izvērtējums:
Avīzes „Dundaznieks” redaktors lūdz noteikt avīzes cenu vienam atsevišķam numuram (jūnijā)
pārdošanas cenu – Ls 0.55 par eksemplāru, jo avīze iznāks vienu reizi mēnesī 8.lappušu apjomā
(parasti 6.lpp. izdevums maksā Ls 0.45)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -nav,
atturas – nav R. Rūmniece izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 135. „Par avīzes ”Dundadznieks” cenu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Tiek izsludināts pārtraukums 15 minūtes.

14.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Kurzemes Dziesmu dienai un Slīteres ceļotāju dienai
G.Pirvits, Ģ.Kalnbirze, L.Vīksna, S.Šnikvalde, A.Felta, G.Abaja, R.Rūmniece, U.Katlaps,
A.Zumbergs, T.Liepa
Pamatojums:
Dundagas novada pašvaldības iestāžu organizētie pasākumi Kurzemes Dziesmu diena Dundagā
un Slīteres ceļotāju diena.
Izvērtējums:
Dundagas novada pašvaldība sadarbībā ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centru un Talsu novada pašvaldību 2010.gadā uzsāka darbus pie pasākuma Kurzemes dziesmu
diena Dundagā organizēšanas. Svētku mērķis ir stiprināt kopmuzicēšanas tradīcijas, sagatavot
repertuāru 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem, veicināt nacionālās identitātes apzināšanos,
daudzināt Dundagas novada vārdu plašai sabiedrībai.
Pēc izsludinātās pieteikšanās dziesmu dienai organizatori sastapušies ar ievērojami lielu
atsaucību, tā dalībnieku skaitam pieaugot 4 reizes pēc plānotā. Kopumā pieteikušies 2000
dalībnieki, līdz ar to ievērojami sadārdzinājusies izmaksu tāme, pārsniedzot budžetā plānotos
līdzekļus. Lielākos sadārdzinājumus veido Dundagas parka estrādes papildus konstrukciju izbūve,
skaņu un gaismu aparatūras noma, tualešu noma, atkritumu apsaimniekošanu, informatīvo
materiālu un suvenīru iegāde, reprezentācijas izdevumi.
Kurzemes dziesmu diena tiek rīkota vienlaicīgi ar Slīteres ceļotāju dienu, kuras aktivitātes
aptver plašu novada teritoriju. Izmaksas saistītas ar papildus tualešu uzstādīšanu, atkritumu
apsaimniekošanu.
Dziesmu dienu līdzfinansē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, kā arī tiek
piesaistīti sponsori kopējo izdevumu segšanai.
Pielikumā svētku izmaksu un ieņēmumu tāme.
Pasākuma civiltiesiskā apdrošināšana ir veikta.
Deputāti vērš uzmanību uz to, ka
1) nākošreiz ir jāpārdomā par dalības maksu (šogad koru līdzdalībai pasākumā tā ir Ls 20,-,
kas ir ļoti maz.)
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2) nav nepieciešams pasākumā nepārtraukti atrasties ātrajai medicīniskajai palīdzībai, bet
pietiek ar medicīnas punktu, kuru apkalpo viens mediķis, kurš var pieaicināt palīgus
3) kaut arī līgums par pasākuma organizēšanu ir trīspusējs, Talsu novada pašvaldība ar
finansiālu atbalstu nepiedalās.
Tiek ierosināts pēc pasākuma norises, sagatavot detalizētu pārskatu par reālajiem izdevumiem un
ieņēmumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 136. „Par papildus finansējuma piešķiršanu Kurzemes Dziesmu dienai un
Slīteres ceļotāju dienai”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Felta, U.Katlaps, G.Abaja, A.Zadiņš, V.Rande
Pamats:
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāra E.Cīruļa vēstule (reģistrēta DND ar Nr. DD-331.2./11/777 no 11.05.2011.)
Izvērtējums:
2011.gadā 18.-22.maijam Mogiļevā (Baltkrievijā) notiks Pasaules junioru čempionāta kvalifikācijas
turnīrs volejbolā, kurā piedalīsies arī Latvijas zēnu junioru izlase t.sk. ar Dundagas novada
volejbolistiem Kristapu Šepti un Matīsu Pētersonu.
Ņemot vērā ievērojamās izmaksas, federācija lūdz finansiāli atbalstīt abu dundadznieku
piedalīšanos minētajās sacensībās.
Pēc pievienotās tāmes, viena dalībnieka izmaksas ir Ls 321-333,-.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 12.05.2011., skatot minēto
jautājumu, ir lēmusi atbalstīt abu dundadznieku piedalīšanos minētajā čempionātā, piešķirot
finansējumu par kopējo summu Ls 500,- (katram Ls 250,-), kas ir 75% apmērā no brauciena
izmaksām.
2011.gadā Dundagas novada Domes apstiprinātais budžets sporta vajadzībām ir Ls 4000,-.
Tiek izteikts priekšlikums apmaksāt katram dalībniekam dalību kvalifikācijas turnīrā Ls 100,apmērā (kopā Ls 200,-).
Tiek izteikts priekšlikums, nepieciešamības gadījumā, pie budžeta grozījumiem precizēt sporta
budžetu.
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, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps),
pret -1 (A.Felta), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 137. „Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju
G.Pirvits, Ģ.Kalnbirze, T.Liepa, G.Abaja, L.Vīksna, A.Felta, A.Zumbergs, U.Katlaps,
Ē.Bērzkalns, V.Rande
Pamatojums:
16.05.2011. g. iesniegums no Kultūras pils direktors B.Dūdas.
Mērķis
Sadraudzības uzturēšana ar Lekebergas komūnu Zviedrijā.
Izvērtējums:
Laikā no 27.-29. maijam, pēc sadraudzības partnera Lekebergas komūnas Zviedrijā
uzaicinājuma, Dundagas pagasta jauktais koris 27 dalībnieku sastāvā piedalīsies koru festivālā
Lekebergā. Šis ir kora pirmais ārzemju brauciens, kopš kora pastāvēšanas. Kopējie ar braucienu
saistītie izdevumi ir Ls 928,28, t. sk. aviobiļetes Ls 512,46; apdrošināšana Ls 54,82 un transporta
izdevumi nokļūšanai uz lidostu „Rīga” un atpakaļ uz Dundagu Ls 360,-.
Šobrīd maksājums par aviobiļetēm un apdrošināšanu ir veikts no Dundagas kultūras pils
budžeta. Transporta izdevumus Dundaga- Rīga –Dundaga (2 reizes) segs biedrība „Zaļais
novads” un kora dalībnieki.
Tiek izteikts priekšlikums segt nevis lielāko summu Ls 567.28, bet mazāko Ls 360,-, kas diskusiju
gaitā tiek atsaukts.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Segt kora dalībnieku aviobiļešu un apdrošināšanas maksājumu no pašvaldības budžeta, pie
budžeta grozījumiem ņemt vērā un palielināt Dundagas kultūras pils budžeta izdevumu daļu par
Ls 567,28 no budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem.
Diskusija izvēršanas par brauciena mērķi un braucēju statusu – vai šīs brauciens ir uzskatāms par
oficiālu sadraudzības veicināšanas pasākumu, ja tas tiek traktēts šādi, tad izskan priekšlikums segt
kora brauciena izdevumus 100% apmērā.
Uzsvars tiek likts uz 1997.gadā noslēgto sadraudzības līgumu ar Lekebergas komūnu, kurā viens
no sadarbības virzieniem ir visa veida kultūra.
Tiek ierosināts par delegācijas vadītāju noteikt Guntu Abaju.
A.Zumbergs informē, ka savu dalību braucienā ir atsaucis.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -1
(A.Felta), atturas – 1 (L.Vīksna – nav redzējusi oficiālu uzaicinājumu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 138. „Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju”. Lēmums
pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, G.Pirvits, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns,
R. Rūmniece, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps, A.Felta), pret -2 (V.Rande, L.Vīksna), atturas – 2
(G.Abaja, T.Liepa – nav skaidrs, kādēļ grib piešķirt vairāk, nekā tiek prasīts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 138`. „Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju”.
Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par LPIA mācību braucienu uz Čehiju
G.Pirvits
Pamatojums
LPIA 19.04.2011. uzaicinājums par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora dalību mācību
braucienam uz Čehiju
Izvērtējums
Iepazīties ar Čehu pašvaldību pieredzi plūdu risku novēršanas jautājumu risināšanā. Iegūt
informāciju par Civilās Aizsardzības plānu sagatavošanu un realizēšanu Čehu pašvaldībās
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 139. „Par LPIA mācību braucienu uz Čehiju”. Lēmums pievienots
protokolam.

18.§
Par uzturēšanās izdevumu segšanu pansijā „Jaundundaga”
G.Pirvits, G.Abaja, T.Liepa
Pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturtā, piektā daļa. 09.05.2011.
Dundagas novada Domes lēmums Nr.120 (protokols Nr.7, 1 §)
Izvērtējums
Veicot atkārtotu izvērtēšanu pēc sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību SIA „Dundagas
veselības centrā” uz ilgstošo sociālo aprūpi esošajām personām, Dundagas novada Sociālais
dienests secināja, ka A.E. Sūniņš ir atguvis veselību, ilgstošās sociālās (medicīniskās) aprūpes
pakalpojums nav nepieciešams. Lēmuma projektā piedāvājām pārvietot A.E.Sūniņu uz pansiju
„Jaundundaga”. Ar 09.05.2011. Dundagas novada Domes lēmumu Nr.120, 1 § (protokols Nr.7),
persona ar 11.05.2011. tiek pārvietota uz pansiju „Jaundundaga”.
Pansijas izdevumus par A.E. Sūniņu 100% apmērā sedz Dundagas pašvaldība atbilstoši
kritērijiem, kas apstiprināti Dundagas pagasta padomē 01.05.2009. „Par pansijas „Jaundundaga”
iemītnieku uzturēšanas maksas apmēra noteikšanu, jo personas ienākumi ir mazāki kā Ls 120
mēnesī. Dundagas pagasta padomes lēmums nosaka, ka pašvaldība sedz izdevumus par
pakalpojumu sniegšanu pansijā, ja personai nav apgādnieku, personai ir apgādnieki, kuri nespēj
apmaksāt pakalpojumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 140. „Par uzturēšanās izdevumu segšanu pansijā „Jaundundaga””. Lēmums
pievienots protokolam.
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19.§
Darba grupas ziņojums par pansijas „Jaundundaga” un Stacija” atbilstību
sociālo pakalpojumu sniedzēju statusam
G.Pirvits, A.Felta, G.Abaja, U.Katlaps
Darba grupas loceklis Valdis Rande informē, ka ir veikta abu iestāžu (pansija „Jaundundaga”
un „Stacija”) apsekošana. Ir konstatēts, ka abas minētās iestādes neatbilst sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrēšanai. Pansijas „Jaundundaga” ēka ir maz noslogota.
„Stacija” vadītāja Mārīte Jurča informēja, ka ir bijušas konsultācijas ar Labklājības ministriju
un iespējami drīzākā laikā tiks kārtots sociālo pakalpojumu sniedzēja statuss.
Deputāti norāda, ka darba grupai, kas izveidota ar 26.01.2011. domes lēmumu un papildināts
sastāvs ar domes 24.02.2011. lēmumu, bija jāsagatavo konkrēti priekšlikumi situācijas
risināšanai un darba optimizēšanai.
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, U.Katlaps), pret nav, atturas – nav A.Zadiņš izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 141. „Darba grupas ziņojums par pansijas „Jaundundaga” un Stacija”
atbilstību sociālo pakalpojumu sniedzēju statusam”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību

G.Pirvits, A.Zumbergs, U.Katlaps, L.Vīksna, A.Felta, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, S.Šnikvalde,
T.Liepa, G.Abaja
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,19.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g.apakšpunkts,41.panta pirmās daļas 2.punkts
Izvērtējums
Pašvaldības īpašumā ir autobuss, kurš izmantojams skolēnu pārvadāšanai. Iepazīstoties ar VRAA
skaidrojumiem secināms, ka autobusu iespējams izmantot arī citos pašpārvadājumu gadījumos.
Lai konkretizētu šos gadījumus un tos regulētu, izstrādāts noteikumu projekts.
1) Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, konstatē, ka nav saprotami izklāstīta maksāšanas
kārtība
2) Nav skaidrs, vai nākamajā mācību gadā būs nepieciešamība vest bērnus maršrutā
Dundaga-Mazirbe-Kolka (A.Zumbergs informē, ka Talsu novada pašvaldībai ir nodoms
sava novada bērnus uz Mazirbes skolu nogādāt ar savu transportu, kā arī nav skaidrs, vai
kāds no skolēniem dzīvos Kolkas pamatskolas internātā), līdz ar ko no noteikumu
projekta izslēdzami 3.1.; 3.2.punkti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -nav,
atturas – nav R. Rūmniece izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 142. „Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību”. Lēmums pievienots
protokolam.
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21.§
Par Ētikas komisijas sastāvu
Pamats:

1) Ētikas komisijas locekles Sandras Kokorevičas iesniegums (reģ.Nr. K.-165 no
20.05.2011.);
2) Ētikas komisijas locekļa Valda Randes iesniegums (reģ.Nr. R.-166 no 23.05.2011.);
3) Ētikas komisijas priekšsēdētājas Aismas Brandes iesniegums (reģ.Nr. B.-171 no
24.05.2011.);
4) Ētikas komisijas locekles Skaidrītes Krastiņas iesniegums (reģ.Nr. K.-177 no
24.05.2011.);
ar lūgumu atbrīvot no Ētikas komisijas locekles pienākumu veikšanas ar 25.05.2011
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S. Šnikvalde,
Ē.Bērzkalns, G. Abaja, L.Vīksna, A.Felta, R.Rūmniece I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -1
(A. Zumbergs), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 143. „Par Ētikas komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
G.Pirvits, U.Katlaps, R.Rūmniece
Pamatojums
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas
1.punkts, trešā un ceturtā daļa
Izvērtējums
Dundagas novada domes deputāts Uldis Katlaps 2011.gada 23.maijā iesniedzis domei personisku
rakstveida iesniegumu par savu deputāta pilnvaru nolikšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns,
U.Katlaps), pret -8 (S. Šnikvalde, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga,
A.Zadiņš T. Liepa) atturas – nav
Lēmums nav pieņemts.
Deputāta U.Katlapa pilnvaras, saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta ceturto daļu, izbeidzas ar 2011.gada 26.maiju.
Sēde slēgta plkst.13.55.
Protokols parakstīts 30.05.2011.

Sēdes vadītājs

G.Pirvits

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.123.

1.§
Par politisko uzticību novada domes priekšsēdētājam
Aldonam Zumbergam

Pamatojums:
1. Sešu Dundagas novada Domes deputātu rakstveida pieprasījums (reģistrēt Dundagas
novada Domē 2011. gada 24.maijā ar Nr.Z.kol-170)
2. Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta otrā daļa; 65.panta pirmā daļa, trešā daļa un piektā
daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 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,
U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Asja Felta, Tija Liepa, Valdis Rande
Saskaņā ar ierakstu balsu skaitīšanas protokolā:
Balsošanai izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot kasti, atrastas 13 zīmes, par derīgām atzītas 13
zīmes.
Par domes priekšsēdētāja Aldona Zumberga atbrīvošanu no Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja amata nodotas 7 balsis, pret – 6 balsis.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 65.panta trešo daļu, ar 2011.gada 25.maiju Aldonu
Zumbergu atbrīvot no Dundagas novada Domes priekšsēdētāja amata.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.124.

2.§
Par Pils ielas 6A nomnieka līgumsaistībām, maksājumiem,
veiktajiem ieguldījumiem un parādiem

Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt vienošanos ar SIA „Viktorija RD” par savstarpēju parādu neesamību.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors Ģirts Kalnbirze.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.125.

3.§
Par NĪ „Lecnieki” nomu

Pamatojums
1.Edgara Pētersona 12.04.2011. iesniegums par Lecnieku mājas iznomāšanu.
2.Likums „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1
panta trešā daļa.
3.MK noteikumi Nr.515 – Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Iznomāt pašvaldības valdījumā esošo īpašumu „Lecnieku māja”.
2.Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt
nomas tiesību izsoli pašvaldības valdījumā esošajam objektam „Lecnieku māja” ar kadastra nr.
(88500040074).
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Lecnieku māja” zemes vienībā ar kadastra Nr.8850 004 0074
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (kods 0101)

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.126.

4.§
Par īpašuma "Lorenči" atsavināšanas noteikumiem

Pamatojums
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Noteikt īpašuma „Lorenči” izsoles sākumcenu Ls 9000,-;
2) Apstiprināt noteikumus “Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lorenči”, Kolkā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā – zemes gabala un uz tā esošo būvju – atsavināšanas
noteikumi”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.127.

5.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Pamatojums:
 Montas Almanes iesniegums Nr. A-137 06.05.2011.
 MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
 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:
Nekustais īpašums „Kastaņas” ar kad. Nr.8850-017-0098 sastāv no 4 zemes vienībām un pieder
līdzīgās domājamās daļās Montai un Zanei Almanēm.
Zemes īpašnieces vēlas vienu zemes vienību ar kad. apz. Nr.8850-018-0135 atdalīt.
Atdalot zemes vienību no kopējā īpašuma, tam ir jāpiešķir nosaukums.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kastaņas” ar kad. nr. 8850-017-0098, zemes vienību ar kad.
apz. 8850-018-0135 un piešķirt tai nosaukumu „Kamenes”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.128.

25.05.2011.

6.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Vecpori






Pamatojums:
Pārslas Vēzes iesniegums par īpašuma „Vecpori” zemes vienības ar kad.apz.8850-023-0020
sadalīšanu, reģ. Nr. V-119, 28.04.2011.
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.

Izvērtējums:
Īpašums „Vecpori” ar kadastra.Nr.8850-023-0020 sastāv no divām zemes vienībām ar
kad.apz.8850-023-0020 un kad.apz.8850-023-0021. Īpašniece vēlas no zemes vienības ar
kad.apz.8850-023-0020 atdalīt zemes gabalu 0,4ha platībā.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Vecpori” zemes vienība ar kad.apz.8850-023-0020
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorija”
(SM). Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7
prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir
izstrādājams zemes ierīcības projekts.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Vecpori” zemes vienības ar kad.apz.8850023-0020 sadalīšanai divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu.
2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu izstrādāt
uz zemes robežu plāna pamata, kurā uzmērītas un apliecinātas visas zemesgabalā
esošās komunikācijas, norādīti apgrūtinājumi un to platības, aizsargjoslas, kā arī
piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām.
3. Atdalāmajai zemes vienībai piekļuves iespēju paredzēt no ceļa servitūtam paredzētās
teritorijas.
4. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.129.

7.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Pamats:
 Viļņa Seržanta iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašuma
„Klārmuižas Ziediņi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-022-0070, 29.04.2011. Nr. S-124
 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts
 MK 06.10.2009. 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 5.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, īpašuma „Klārmuižas Ziediņi” ar kadastra.Nr.8850-022-0070
zemes vienībā ar kad.apz.8850-022-0070 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 7,3 ha platībā ir
atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašuma „Klārmuižas
Ziediņi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-022-0070 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 7,3 ha
platībā atļaut apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM –
0201).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.130.

8.§
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

Pamats:
 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-123 ar lūgumu izbeigt zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kad.apz. 8850-022-0066 īpašumā „Klārmuižas Ziediņi”
 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2¹.punkts.
 Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām zemes
vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi jūlijā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.131.

9.§
Par NĪN dzēšanu

Pamats:
 Viļņa Seržanta 29.04.2011. iesniegums Nr. S-125.
 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pants.
 Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi NR. 8 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Dzēst īpašumā „Klārmuižas Ziediņi” bijušai 2,00 ha zemes vienībai ar kadastra apz. 8850-0220066 aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2011. gadu Ls 4,61 un papildus aprēķināto
nodokli par 2010. gadā neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi Ls 11,64.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits

26

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
25.05.2011.

Nr.132.

10.§
Par dzīvokļu jautājumiem

Par dzīvojamās platības maiņu Hermīnei Sīpolai
Pamatojums
Hermīnes Sīpolas, iesniegums ar lūgumu apmainīt pašreizējo dzīvojamo platību Mazalakstes
ciema “Baltajā skolā” dz. 11 platība 60,9 m² pret mazāku vēlams vienistabas.
Izvērtējums
Dzīvoklī, kurā dzīvo pašreiz ir divas istabas un virtuve. Reāli tiek apdzīvota tikai viena istaba.
Otra istaba netiek apkurināta jau vairākus gadus. Pirms diviem gadiem jau šajā istabā nokrita
griestu apmetums un izveidojās caurums uz bēniņiem, kurš tika aiztaisīts. Lai neturpinātu
dzīvokļa tehniskā stāvokļa turpmāku pasliktināšanu maiņa ir ieteicama.
Tikko atbrīvojās dzīvoklis Nr.5 “Lauciņos 1” , dzīvoklis sastāv no vienas istabas 27,7 m² un
priekšnama. Dzīvoklim nepieciešams kosmētiskais remonts un jāsaremontē krāsns, lai to varētu
izīrēt. Līdz domes sēdei nepieciešams saskaņot ar H. Sīpolu par iespējamo maiņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pēc piekrišanas saņemšanas atļaut Hermīnei Sīpolai mainīt dzīvokli Baltajā skolā dz.11 pret
Lauciņi 1 dz.5.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.133.

25.05.2011.

11.§
Par automašīnu Opel Vektra Caravan
Pamatojums:
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
13.05.2011. sēdes lēmums (3.4.punkts).

Dundagas novada Dome nolemj:
Atkārtoti organizēt izsoli automašīnai Opel Vektra Caravan ar reģistrācijas Nr.FB4454, nosakot
sākumcenu Ls 350,-

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.134.

12.§
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem

Pamatojums
SIA „Kurzemes ainava” 21.03.2011. iesniegums Nr. 62 „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifu”.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt sadzīves atkritumu izvešanas tarifu 8,60 Ls/m3 (+PVN).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.135.

13. §
Par avīzes „Dundadznieks” cenu

Pamats:
Avīzes „Dundadznieks” redaktora A.Auziņa iesniegums (reģ.Nr. A-155 no 13.05.2011.)
Izvērtējums:
Avīzes „Dundaznieks” redaktors lūdz noteikt avīzes cenu vienam atsevišķam numuram (jūnijā)
pārdošanas cenu – Ls 0.55 par eksemplāru, jo avīze iznāks vienu reizi mēnesī 8.lappušu apjomā
(parasti 6.lpp. izdevums maksā Ls 0.45)
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt avīzes „Dundadznieks” 2011.gada jūnija mēneša numuram pārdošanas cenu – Ls 0,55
par eksemplāru.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.136.

14.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Kurzemes Dziesmu dienai un Slīteres ceļotāju dienai

Pamatojums:
Dundagas novada pašvaldības iestāžu organizētie pasākumi Kurzemes Dziesmu diena Dundagā
un Slīteres ceļotāju diena.
Dundagas novada Dome nolemj:




1. Atļaut segt izdevumus no Kultūras pils un Saimnieciskā dienesta budžeta;
2. Pēc pasākuma norises apkopot faktiskos ieņēmumus un izdevumus un lemt par
radušos papildus izdevumu segšanu;
3. Noteikt par pasākumiem kopumā atbildīgās personas:
Kurzemes dziesmu diena – izpilddirektors Ģirts Kalnbirze
Slīteres ceļotāju diena – SIA „Kolkasrags”

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.137.

15.§
Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā

Pamats:
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāra E.Cīruļa vēstule (reģistrēta DND ar Nr. DD-331.2./11/777 no 11.05.2011.)
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt Volejbola federāciju ar abu dundadznieku (Kristaps Šepte un Matīss Pētersons)
piedalīšanos Pasaules junioru čempionāta kvalifikācijas turnīrā volejbolā, kas noticis
2011.gadā 18.-22.maijam Mogiļevā (Baltkrievijā), piešķirot finansējumu par kopējo
summu Ls 200,-.
2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā skatīt jautājumu par pašvaldības
iedzīvotāju piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās atbalsta principiem un sporta darba
organizēšanu Dundagas pagastā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.138.

16.§
Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju

Pamatojums:
16.05.2011. g. iesniegums no Kultūras pils direktors B.Dūdas.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atzīt, ka Dundagas jauktā kora brauciens uz Lekebergas komūnu Zviedrijā, ir oficiāls
Dundagas novada pārstāvniecības brauciens;
2) Par delegācijas vadītāju noteikt deputāti Guntu Abaju;
3) Segt kora dalībnieku aviobiļešu un apdrošināšanas maksājumu no pašvaldības budžeta, pie
budžeta grozījumiem ņemt vērā un palielināt Dundagas kultūras pils budžeta izdevumu
daļu par Ls 567,28 no budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem, kā arī segt transporta
izdevumus nokļūšanai uz lidostu „Rīga” un atpakaļ uz Dundagu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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Nr.139.

17.§
Par LPIA mācību braucienu uz Čehiju

Pamatojums
LPIA 19.04.2011. uzaicinājums par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora dalību mācību
braucienam uz Čehiju
Izvērtējums
Iepazīties ar Čehu pašvaldību pieredzi plūdu risku novēršanas jautājumu risināšanā. Iegūt
informāciju par Civilās Aizsardzības plānu sagatavošanu un realizēšanu Čehu pašvaldībās
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Komandēt pašvaldības izpilddirektoru Ģirtu Kalnbirzi mācību braucienā uz Čehiju no š.g. 9.
līdz 16.jūlijam.
2.Segt pašvaldības izpilddirektora komandējuma izdevumus, pārskaitot Ls 230 Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijai.
3.Izmaksāt pašvaldības izpilddirektoram komandējuma naudu (dienas naudu) 50% apmērā – Ls
84,- par laika periodu no š.g. 9.līdz 16.jūlijam.
4.Apstiprināt par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju Novada Domes priekšsēdētāju
laika posmā no š.g. 9.līdz 16.jūlijam.
Pie budžeta grozījumiem, precizēt pārvaldes budžetu par Ls 314,-.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.
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Nr.140.

18.§
Par uzturēšanās izdevumu segšanu pansijā „Jaundundaga”

Pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturtā, piektā daļa. 09.05.2011.
Dundagas novada Domes lēmums Nr.120 (protokols Nr.7, 1 §)
Izvērtējums
Veicot atkārtotu izvērtēšanu pēc sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību SIA „Dundagas
veselības centrā” uz ilgstošo sociālo aprūpi esošajām personām, Dundagas novada Sociālais
dienests secināja, ka A.E. Sūniņš ir atguvis veselību, ilgstošās sociālās (medicīniskās) aprūpes
pakalpojums nav nepieciešams. Lēmuma projektā piedāvājām pārvietot A.E.Sūniņu uz pansiju
„Jaundundaga”. Ar 09.05.2011. Dundagas novada Domes lēmumu Nr.120, 1 § (protokols Nr.7),
persona ar 11.05.2011. tiek pārvietota uz pansiju „Jaundundaga”.
Pansijas izdevumus par A.E. Sūniņu 100% apmērā sedz Dundagas pašvaldība atbilstoši
kritērijiem, kas apstiprināti Dundagas pagasta padomē 01.05.2009. „Par pansijas „Jaundundaga”
iemītnieku uzturēšanas maksas apmēra noteikšanu, jo personas ienākumi ir mazāki kā Ls 120
mēnesī. Dundagas pagasta padomes lēmums nosaka, ka pašvaldība sedz izdevumus par
pakalpojumu sniegšanu pansijā, ja personai nav apgādnieku, personai ir apgādnieki, kuri nespēj
apmaksāt pakalpojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Segt A.E.Sūniņa izdevumus Ls 80,-apmērā mēnesī, atbilstoši nolikumam, no pansijas
„Jaundundaga” budžeta.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.
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Nr.141.

25.05.2011.

19.§
Darba grupas ziņojums par pansijas „Jaundundaga” un Stacija” atbilstību
sociālo pakalpojumu sniedzēju statusam

Dundagas novada Dome nolemj:
1) darba grupai, kas izveidota ar 26.01.2011. domes lēmumu Nr.29, papildināts sastāvs ar
domes 24.02.2011. lēmumu Nr. 56., izpildīt lēmuma Nr.56. pirmo punktu- Darba grupai
(izveidota SIA „ Dundagas veselības centra” ilgstošās sociālās aprūpes izmaksu
izvērtēšanai) izvērtēt un dot priekšlikumus par pansijas „Jaundundaga” un aprūpes nama
„ Stacija” esošo un nākotnē iecerēto.
2) Par darba grupas vadītāju noteikt Sociālā dienesta vadītāju Inetu Mauriņu
3) Darba grupai rakstveidā priekšlikumus sagatavot līdz Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejai jūnijā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.
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Nr.142.

20.§
Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību

Dundagas novada Dome nolemj:
Atgriezt noteikumu “Skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi” projektu izskatīšanu Attīstības
un plānošanas komitejas sēdē.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.
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Nr.143.

21.§
Par Ētikas komisijas sastāvu

Pamats:

1) Ētikas komisijas locekles Sandras Kokorevičas iesniegums (reģ.Nr. K.-165 no
20.05.2011.);
2) Ētikas komisijas locekļa Valda Randes iesniegums (reģ.Nr. R.-166 no 23.05.2011.);
3) Ētikas komisijas priekšsēdētājas Aismas Brandes iesniegums (reģ.Nr. B.-171 no
24.05.2011.);
4) Ētikas komisijas locekles Skaidrītes Krastiņas iesniegums (reģ.Nr. K.-177 no
24.05.2011.);
ar lūgumu atbrīvot no Ētikas komisijas locekles pienākumu veikšanas ar 25.05.2011
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Ar 25.05.2011. atbrīvot no Dundagas novada Domes Ētikas komisijas locekļu pienākumu
pildīšanas Sandru Kokoreviču, Aismu Brandi, Valdi Randi, Skaidrīti Krastiņu.
1) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā jūnijā skatīt jautājumu par Ētikas
komisijas sastāvu, nolikumu un kodeksu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits

