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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.11.
2011.gada 22.jūnijā
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta: plkst. 9.03
Sēdē piedalās 12 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Irina
Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Guntis
Pirvits, Aigars Zadiņš, Benita Ose
Nepiedalās: Regīna Rūmniece- darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms
Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Guntis Kļaviņš, Uldis Katlaps, Aldis Pinkens
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose,T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
2. Par grozījumiem domes lēmumā (par cirsmas izsoli)
3. Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā
4. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā
5. Par īpašumiem Priedītes un Vecie Sīkraga kapi
6. Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai
7. Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā
8. Par Kolkas Tautas nama remonta papildus darbiem
9. Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju
10. Par PII „Kurzemīte” kāpņu remontu
11. Par siltumapgādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi
12. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā
13. Par atkritumu tarifiem
14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
15. Par koku ciršanu ārpus meža zemes
16. Par skolēnu autobusa izmantošanu
17. Par dzīvokļu jautājumiem
18. Par sociālo pakalpojumu sniegšanu „Jaundundaga” un Stacija”
19. Par pansijas „Jaundundaga” nolikuma grozījumiem
20. Par domes lēmuma atcelšanu
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21. Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju
22. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu
23. Par detālplānojumu īpašumam Celmi
24. Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes
25. Par pārstāvja deleģēšanu attīstības padomē
26. Par atbildīgās personas maiņu detālplānojuma izstrādei īp. Vecvagari
27. Par atbildīgās personas maiņu Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
izstrādei
28. Par publisko gada pārskatu
29. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose,T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Papildus daba kārtībā iekļaut:

30. Par budžeta līdzekļu novirzīšanu alkometra iegādei
31. Par Kolkas Tautas nama remonta papildus darbiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose,T.
Liepa, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Jautājumu „Par Kolkas Tautas nama remonta papildus darbiem” skatīt kā 8.jautājumu.

1.§
Izpilddirektora ziņojums
Novada domes izpilddirektors Ģirts Kalnbirze ziņo par paveikto un veicamo domes
lēmumu izpildē:
1. Ir sagatavots viss nepieciešamais un tuvākajā laikā tiks rīkotas izsoles:
- Cirsmai
- Automašīnai Opel Caravan
- Īpašumam „Lorenči”
- Dundagas tautas namam
2. Tiek veiktas darbības privatizācijas procesa pabeigšanai īpašumam Dundagā,
Pils iela 6A
3. Ir parakstīts koplīgums ar LPDA
4. Veikti sagatavošanās darbi Mazirbes skolas siltumtrases nomaiņai
5. Uz domes priekšsēdētājas amata ieņemšanas laiku ir izbeigtas darba attiecības ar
attīstības nodaļas vadītāju G.Abaju. Tiks rīkots konkurss uz brīvo amata vietu.
6. Plānotie darbi Kolkas TN rekonstrukcijai ir pabeigti, taču vēl ir nepieciešami
līdzekļi darbu pilnīgai pabeigšanai
7. Ir iesniegti dokumenti LAD par Kubalu skolas muzeja projekta realizācijas
grozījumiem projektā. „šobrīd darbi nedaudz atpaliek no termiņa, taču tas pilnībā
ir jāpabeidz līdz 30.09.2011.
8. Tika apmeklētas CA mācības
9. Ir notikušas sarunas par turpmāko novada profesionālās ievirzes skolu turpmāko
darbību, jo valsts finansējuma piešķiršanas kārtība ir mainījusies un Kolkas
mūzikas skolas pastāvēšana, kā atsevišķai skolai, ir apdraudēta.
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Ziņojumu par šo jautājumu sniedz novada izglītības speciālists Uldis Katlaps, kurš
informē, ka šobrīd Kolkas mūzikas skolā mācās 19 audzēkņi, taču lai saņemtu valsts
finansējumu izglītības programmu realizēšanai, ir nepieciešami vismaz 30 audzēkņi.
Šis jautājums tika diskutēts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā
Izglītības speciālists Uldis Katlaps informēja, ka no 01.01.2012. no valsts netiks piešķirts
finansējums mākslas un mūzikas skolu administratīvo darbinieku darba samaksai. Tiks
finansētas tikai izglītības programmas.
Komitejā tika piedāvāti iespējamie risinājumi skolu darbības un finanšu līdzekļu
racionālai izmantošanai:
1) Var nemainīt neko, kas prasīs no pašvaldības papildus ~ 15 tūkst. latu gadā;
2) Var iestādes reorganizēt, Kolkas mūzikas skolu pārveidojot par Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas filiāli (to var izdarīt ātrākais ar 01.02.2012.);
3) Šobrīd neko nereorganizē, bet darba organizāciju veic viens direktors abām
skolām (to var izdarīt ar 01.01.2012.);
4) Ar 01.01.2012. Kolkas mūzikas skolu varētu pievienot Kolkas pamatskolai.
Šobrīd tiek piedāvāti 2 risinājuma modeļi:
1) Kolkas mūzikas skolu reorganizēt, pārveidojot to par Dundagas Mākslas un
mūzikas skolas filiāli;
2) Kolkas mūzikas skolu likvidēt un līdzšinējo izglītības programmu realizāciju veikt
Dundagas Mākslas un mūzikas skolai (nosakot programmu realizēšanas vietu
Kolkā)
Secina, ka būtu lietderīgi uzklausīt iedzīvotāju viedokli, taču deputāti konstatē, ka
risinājums ir jāpieņem steidzamības kārtībā, pretējā gadījumā pašvaldībai būs
jāatrod papildus līdzekļi savā budžetā izglītības programmu realizēšanai, tādēļ
izmaiņas darbības struktūrā ir jāveic pēc iespējas ātrāk – ar 01.01.2012.
Tiek uzdots, līdz pārtraukumam, izglītības speciālistam Uldim Katlapam sagatavot
lēmuma projektu.

2.§
Par grozījumiem domes lēmumā
G.Abaja

Izvērtējums
30.03.2011 lēmumā Nr.82 nav precīzi norādīti meža nogabali, kuri paredzēti izstrādei
pēc valsts meža dienesta veiktajām izmaiņām meža apsaimniekošanas projektā.
Lēmumā nav norādīts, ka izsoles sākuma cena noteikta bez pievienotās vērtības
nodokļa. Izsoles darba organizēšanai vēlams sākuma cenu noteikt veselos latos. Izsole
tiek uzskatīta par nenotikušu, ja dalībnieki sākuma cenu nepārsola. Ir paredzēts solis
500 LVL.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G. Abaja, B.Ose ,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
(A.Zumbergs izgājis)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 146. „Par grozījumiem domes lēmumā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā
G.Abaja
Pamatojums:
1. Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošie noteikumi nr. 47
Dundagas novada pašvaldības nolikums.
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ( ar
grozījumiem , kuri stājās spēkā 01.12.2010. un 01.01.2011.);
3. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību, MK noteikumi Nr. 1651
no 22.12.2010. (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā ar 02.10.2010.; 15.12.2010. un
14.04.2011.);
4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no
30.11.2010.
Mērķis
Vienotas amatu klasifikācijas sistēmas un amatu klasificēšanas kārtības valsts un
pašvaldību institūcijās noteikšana, lai izstrādātu darba samaksas sistēmu, kā arī
veicinātu personāla vadību un attīstību.
Izvērtējums:
Dundagas novada pašvaldībai ir stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi nr. 47
Dundagas novada pašvaldības nolikums. Līdz ar to amatu klasifikācijas katalogs ir
pārstrādāts, ņemot vērā izmaiņas pašvaldības nolikumā. Amatu klasifikācijas katalogā ir
iekļautas jaunizveidotās iestādes un iestāžu struktūrvienības (skatīt pielikumu). Ņemti
vērā grozījumi MK noteikumos Nr. 1651 no 22.12.2010. Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm
un to noteikšanas kārtību, no kuriem ir izslēgti punkti 29.2. Izglītošana pirmskolas,
vispārējās, profesionālās un interešu izglītības programmās; 29.3. Pedagoģijas
metodikas vadība un 29. 4. Izglītības iestāžu vadība. Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs paredz tikai pedagoģijas darbības atbalstu pedagoģiskajā metodiskā.
Līdz ar to Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā izglītības iestāžu
vadītāji tiek klasificēti pie administratīvās vadības, bet pedagogi netiek iekļauti.
Grozījumi nosaka, ka IV līmeņa Sociālais darbs ir 10. mēnešalgu grupa, (iepriekš 9.
mēnešalgu grupa).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 147. „Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā”.
Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā
G.Abaja
Pamatojums:
1. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 12. janvāra lēmums par grozījumiem
amatalgu noteikšanas metodikā.
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2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ( ar
grozījumiem , kuri stājās spēkā 01.12.2010. un 01.01.2011.);
3. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību, MK noteikumi Nr. 1651
no 22.12.2010. (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā ar 02.10.2010.; 15.12.2010. un
14.04.2011.);
4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no
30.11.2010.
Izvērtējums:
Ņemot vērā Dundagas novada pašvaldības saistošos noteikumi nr. 47 no
22.12.2010. Dundagas novada pašvaldības nolikums un grozījumus MK noteikumos Nr.
1651 no 22.12.2010. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību un uz šo
noteikumu pamata veiktos grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu
klasifikācijas katalogā, nepieciešams veikt grozījumus Amatalgu noteikšanai Dundagas
novada pašvaldības darbiniekiem metodikā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 148. „Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā”.
Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par īpašumiem Priedītes un Vecie Sīkraga kapi
G.Abaja
Pamatojums
1.Virdžīnijas Lejiņas 25.05.2011 iesniegums par novada zemes īpašuma iznomāšanu.
2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 2)punkts un 61.panta (1)daļa.
3. „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.pants.
4. „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 13.punkts.
4.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
15. un 18.punkti.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21. „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” 226.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 149. „Par īpašumiem Priedītes un Vecie Sīkraga kapi”.
Lēmums pievienots protokolam.
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6.§
Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai
G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Felta, A.Zumbergs, G.Pirvits, A.Zadiņš, V.Rande

Pamats:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts
2) MK 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.
punkts
Izvērtējums:
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, tiek veikti redakcionāla rakstura
labojumi, mainītas summas par tirdzniecības atļauju, papildināti ar papildus pielikumu
maksas noteikšanai atsevišķās tirdzniecības vietās – Dundagas tirgus un Kolkas tirgus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs – nav instrumenta, kā noteikt apmeklētāju skaitu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 150. „Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai”.
Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta

Pamatojums:
Ielu tirdzniecības nepieciešamība pašvaldības organizēta publiska pasākuma laikā
Mērķis
Nodrošināt ielu tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumus, atbilstoši likumdošanai Jūras
svētku pasākuma laikā.
Izvērtējums:
1. publisku pasākumu laikā kā viena no pasākuma sastāvdaļām tradicionāli ir ielu
tirdzniecība ar amatniecības un pārtikas precēm, kā arī sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana. Kolkā notiekošu pašvaldības organizētu pasākumu laikā
uzsvars tiek likts uz Dundagas novada iedzīvotāju, amatnieku un uzņēmēju pašražotiem
produktiem.
2. tirdzniecība ir plānota Kolkas raga teritorijā, kas ir SIA Kolkasrags īpašums un Kolkas
stadionā, kas ir Dundagas novada pašvaldības īpašums.
SIA Kolkasrags ir devusi saskaņojumu organizēt ielu tirdzniecību sev piederošajā
nekustamajā īpašumā.
3. pašvaldība, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 440 12.05.2010 Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību:
2.1 3.1. un 14.2 punktiem saskaņo ielu tirdzniecību;
2.2 14.1 punktu iekārto ielu tirdzniecības vietu;
2.3 14.3 punktu izsniedz tirdzniecības atļaujas un kontrolē atļaujā minēto
nosacījumu izpildi.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 151. „Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā”.
Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par Kolkas tautas nama remonta papildus darbiem
Pamatojums:
LAD programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Kolkas
tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija” pabeigšana
Papildus līdzekļu pieejamība LAD programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”
Izvērtējums:
2010. gada 17. decembrī tika noslēgts būvdarbu līgums starp Dundagas novada domi un
SIA A celtne par Kolkas tautas nama vienkāršotās rekonstrukcijas veikšanu atbilstoši
pasūtītāja sagatavotajiem tehniskajiem projektiem apkurei, ventilācijai un
elektroinstalācijai, ēkas apsekošanas aktam un kontroltāmēm par summu Ls 57622 bez
PVN. Uzsākot būvdarbu izpildi, tika konstatēts, ka būvdarbu dokumentācija ir nepilnīga,
kā dēļ projektā neparedzētu darbu (jumta, apkures sistēmas un zāles remonta)
veikšanai tika izlietoti finanšu piedāvājumā neplānotajiem darbiem paredzētie Ls 2200.
Turklāt būvdarbu gaitā atklājās, ka vairāku telpu pilnvērtīgi kosmētiskie remonti nav
ieplānoti vispār, kaut arī caur tām tiek vilkti santehnikas, apkures un elektrības vadi,
mainīti logi un apkures radiatori.
Lai pabeigtu tautas nama remontu, nepieciešams veikt kosmētiskos remontus zāles
priekštelpā, mazajā zālē, aktieru ģērbtuvē, 3 tualetēs un uz skatuves.
Dundagas novada pašvaldībai LAD programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” vēl ir pieejami Ls 5970 (bez PVN). Iegūstot šos līdzekļus Kolkas tautas
remonta pabeigšanai, pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no Ls 5970 un PVN 22%, kas
kopā sastāda Ls 1910.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, B.Ose, T. Liepa,
V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret
nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 152. „Par Kolkas tautas nama remonta papildus darbiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

Tiek izsludināts10 minūšu pārtraukums.
Pēc pārtraukuma izglītības speciālists Uldis Katlaps iesniedz sagatavoto lēmuma
projektu par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -1 (A.Zumbergs),
atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Jautājumu „Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju” skatīt kā 9.jautājumu. (protokolā
fiksēt uzskaitītajā darba kārtībā).

9.§
Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju
G.Abaja, A.Felta, T.Liepa, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, L.Vīksna, G.Pirvits
Pamatojums:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās
daļas 8.punkts
2) Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa
Izvērtējums:
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
tiesības „veidot pašvaldības iestādes (…)”. Šī paša likuma 21.panta pirmās daļas 8.punkts
nosaka, ka Valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības
un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem, normatīviem
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta piekto daļu par izglītības iestādes likvidāciju vai
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš.
Saskaņā ar LR MK noteikumu projektu par „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, Dundagas novada
pašvaldībai, sākot ar 2012.gada 1.janvāri nepieciešams finansēt Dundagas un Kolkas
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācijas izdevumus (atalgojumu). Šo pašu
MK noteikumu projekta 3.punkts paredz, ka uz dotāciju var pretendēt akreditēta
izglītības iestāde, kura īsteno noteikumiem atbilstošas izglītības programmas un
izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 audzēkņi. Uz šo brīdi prognozējas, ka
Kolkas mūzikas skolā ar 01.09.2011. būs mazāk kā 30 audzēkņu.
Iepriekš minētie apsvērumi ir par pamatu, lai saskaņā ar minētajiem LR normatīvajiem
aktiem, pieņemtu lēmumu par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju par Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas struktūrvienību (filiāli) ar 2012.gada 1.janvāri.
Tiek izteikti priekšlikumi:
1) Pieņemt lēmumu par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju bez konkrētas
norādes par tās tālāko darbības formu un izveidot darba grupu turpmākās
darbības izvērtēšanai.
Priekšlikums netiek atbalstīts, jo par reorganizāciju informējamajām institūcijām
jādod konkrētas ziņas par turpmāko reorganizētās skolas darbību un tas
paildzinātu procesu, kas pašvaldībai var radīt papildus finanšu izdevumus.
2) Pārveidot iestādes nosaukumu Dundagas novada Mākslas un mūzikas skola, taču
tas ir skatāms pie iestādes jaunā nolikuma apstiprināšanas.
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A.Zumbergs ierosina balsot par šādus lēmuma projektu:
Reorganizēt Kolkas mūzikas skolu ar 2012.gada 1.janvāri
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (V.Rande, S. Šnikvalde, A.Zumbergs), pret -8
(G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, L.Vīksna, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), atturas – 1
(G.Pirvits)
NOLEMJ:
Noraidīt piedāvāto lēmuma projektu.
Tiek piedāvāts balsot par izglītības speciālista U.Katlapa sagatavoto lēmuma projektu ar
papildinājumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna,
A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -2 (T.Liepa, S.Šnikvalde), atturas – 1
(A.Zumbergs- pastāv uz savu piedāvāto lēmuma projektu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 153. „Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju”.
Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par PII „Kurzemīte” kāpņu remontu
G.Abaja
Pamatojums:
PII „Kurzemīte” vadītājas Ilonas Onzules iesniegums no 17.05.2011.
Mērķis
Ieejas kāpņu uz virtuves telpām un galvenajām ieejas durvīm remonts, atbilstoši
drošības prasībām.
Izvērtējums:
Dundagas novada būvvalde ir veikusi tehnisko apsekojumu un fotofiksācijas PII
„Kurzemīte” ieejas kāpnēm uz virtuves telpām un kāpnēm pie galvenajām ieejas durvīm
ēkā un secinājusi, ka stāvoklis ir kritisks.
PII „Kurzemīte” vadītāja ir pasūtījusi veicamo darbu tāmi par Ls 798,04. Tā kā budžetā
nav šie darbi ieplānoti, bet budžetā plānotajiem būvdarbiem nav pasūtītas tāmes, tad no
budžetā plānotajiem līdzekļiem ēkas jumta remontam veikt kāpņu remontu un
vienlaicīgi pasūtīt tāmes budžetā ieplānotajiem būvdarbiem, bet pie budžeta
grozījumiem atkārtoti lemt par darbiem, kuri ir nepieciešami un iespējams veikt šajā
budžeta gadā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 154. „Par PII „Kurzemīte” kāpņu remontu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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11.§
Par siltumapgādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi
G.Abaja, A.Zadiņš, T.Liepa
Pamatojums
Dundagas novada attīstības programmas izstrādes tehniskās un sociālās infrastruktūras
darba grupas secinājums un SIA “COWI Latvia” piedāvājums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -nav, atturas – 1
(A.Zumbergs –šo jautājumu var risināt vienkāršāk)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 155. „Par siltumapgādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi”.
Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā
G.Abaja
Pamatojums:
Kolkas pamatskolas direktores Antras Laukšteines iesniegums no 10.06.2011.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret –nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 156. „Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā”.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem
G.Abaja, T.Liepa

Pamatojums:
Dundagas novada domes 25.05.2011. lēmums Nr. 134. „Par sadzīves atkritumu
izvešanas tarifiem”.
Mērķis
Administratīvās teritorijas labiekārtošana – atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole.
Izvērtējums:
Dundagas novada Dome 25.05.2011. nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu izvešanas
tarifu 8,60 Ls/m3 (bez PVN). Izejot no šī lēmuma Dundagas pagasta iedzīvotājiem tarifs
pieaug par 13,91 %, bet Kolkas pagasta iedzīvotājiem par 13,16%. Absolūtos skaitļos
Dundagas pagasta iedzīvotājs par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu mēnesī maksā
Ls 0,87 (bez PVN), par atkritumu maisu sauso atkritumu savākšanai un uzglabāšanai
maksā Ls 0,69 (bez PVN) un Kolkas pagasta iedzīvotājs par sauso atkritumu savākšanu
un izvešanu mēnesī maksā Ls 0,98 (bez PVN).
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G. Abaja, B.Ose, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -1
(T.Liepa), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 157. „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
G.Abaja





14.1. Pamats:
Kaspara Fricberga iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi un krūmājus īpašuma „Sudmaļi” zemes vienībā ar kad.apz.8850009-0095, 23.05.2011. Nr. F-168
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

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 158. „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.





14.2. Pamats:
Aivara Dinsberga iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi īpašuma „Ūdensrozes” zemes vienībās ar kad.apz.8850-011-0023
un kad.apz.8850-012-0022 18.05.2011. Nr. D-162
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

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 159. „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

15. §
Par koku ciršanu ārpus meža zemes
G.Abaja, Ē.Bērzkalns
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa
MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 160. „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”.
Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par skolēnu autobusa izmantošanu
G.Abaja
Pamats:
1) 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
2) 25.05.2011. domes sēdes lēmums.
Izvērtējums:
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 2011.gada 25.mqija lēmumu, tika pārstrādāti
noteikumi skolēnu autobusa izmantošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 161. „Par skolēnu autobusa izmantošanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Abaja
Pamatojums
Saņemts Agitas Grubenbergas, deklarētā dzīves vieta Sabdagas ciema “Dobējos”, dz. Nr.2,
iesniegums Nr. G-113 no 27.04.2011 ar lūgumu apvienot dzīvokļus Nr.2 un Nr.3
“Dobējos”
Izvērtējums
Pašlaik ģimene dzīvo divistabu dzīvoklī ar kopējo platību 42,70 m²
Ģimenē ir 5 mazgadīgi bērni un maznodrošinātas ģimenes statuss. Blakus viņu
dzīvoklim atbrīvojies vienistabas dzīvoklis Nr.3 ar kopējo platību 31,4 m². Dzīvokļus ir
iespējams apvienot.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 162. „Par dzīvokļu jautājumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu „Jaundundaga” un „Stacija”
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, V.Rande, G.Pirvits, T.Liepa
Pamatojums
Dundagas novada Domes lēmums nr.141, 19§, par priekšlikumu iesniegšanu pansijas
„Jaundundaga” un aprūpes nama „Stacija” esošo un nākotnē iecerēto.
Mērķis
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem nr.291. 26.1
punktam, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 17.panta 1 daļai
Izvērtējums
Ar 26.01.2011. domes lēmumu Nr.29, ar 24.02.2011. lēmumu Nr.56 papildinātajai darba
grupai ir jāizvērtē un jāsniedz priekšlikumi par pansijas „Jaundundaga” un aprūpes
nama „Stacija” esošo un nākotnē iecerēto.
Ne viena no iepriekšminētajām iestādēm nav reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā. MK noteikumi Nr. 291, V.daļas 26.1 punkts nosaka, ka prasības pieaugušo
aprūpes institūcijām attiecas arī uz pansijām un citām sociālās aprūpes institūcijām,
kuras nodrošina īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu ar izmitināšanu pensijas
vecuma personām un personām ar invaliditāti, diennakts aprūpi un patstāvīgu
dzīvesvietu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 17.panta 1 daļa nosaka,
ka sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas
atbilst MK noteiktajām prasībām un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
01.06.2011. tika sasaukta darba grupa, kurā tika izvērtēta esošā situācija un izstrādāti
priekšlikumi SIK komitejai.
Pansijas „Jaundundaga” vadītāja Lilita Laicāne ir sākusi dokumentu kārtošanu
iesniegšanai LM sociālo pakalpojumu reģistrēšanai, ir nepieciešams apstiprināt jauno
nolikumu, kurš ir iesniegts Dundagas novada Domei uz SIK komiteju, jāizstrādā fizisko
personu datu aizsardzības noteikumi un jāreģistrējas Datu valsts inspekcijā. Pansijā ir
nepieciešams vēl viens darbinieks – aprūpētājs. Pansija nākotnē varētu būt
daudzfunkcionāla iestāde, izveidojot nakts patversmi, sociālos dzīvokļus utt. Ja pansija
tiek reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, iestādei ir iespējams piesaistīt
projekta līdzekļus pansijas attīstībai.
Aprūpes nama „Stacija” vadītāja Mārīte Jurča sniegusi informāciju, ka gatavojas
reģistrēt iestādi LM sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, dokumenti iesniegšanai
ir sagatavošanas stadijā. „Stacija” ir sabiedriska organizācija, pašvaldība nevar
ietekmēt tās organizatorisko darbību, bet pašvaldība nedrīkst pirkt (līdzfinansēt)
pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja, kas nav reģistrēts sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā.
Tiek izteikts priekšlikums pansiju „Jaundundaga” pārveidot par sociālajiem
dzīvokļiem, jo iedzīvotāju skaitam samazinoties nebūtu pieļaujama darbinieku skaita
palielināšana, kā arī šādā gadījumā iemītnieks par sevi atbild pats.
A.Zumbergs izsaka priekšlikumu nereģistrēt pansiju „Jaundundaga” kā sociālo
pakalpojumu sniedzēju, bet pārveidot par sociālo dzīvokļu māju.
V.Rande: Ir jāizvērtē sociālo pakalpojumu sniedzēju kvantitatīvā nepieciešamība un
jādomā par ekonomiju.
A.Felta: Ir tikai loģiski, ka šobrīd abām iestādēm „Stacija” un „Jaundundaga” ir
jāreģistrējas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, lai iemītnieki varētu saņemt
valsts atbalstu medicīnisko pakalpojumu saņemšanā.
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G.Abaja: Diskusija par ekonomiju un darbības pilnveidošanu tiks turpināta, taču
šobrīd iz jādomā par to, kas labāk šo iestāžu iemītniekiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna,
A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -1 (A.Zumbergs), atturas – 3 (T.Liepa – nav pietiekami
izdiskutēts, Ē.Bērzkalns – nav pārliecības par to, ka pašvaldībai tas būs izdevīgāk,
S.Šnikvalde – neatbalsta papildus amata vietas izveidošanu „Jaundundagā”)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 163. „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu „Jaundundaga” un
„Stacija””.
Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par pansijas „Jaundundaga” nolikuma grozījumiem
G.Abaja, V.Rande, A.Felta, L.Vīksna, S.Šniokvalde, G.Pirvits, A.Zumbergs
Pamatojums
1.MK noteikumi Nr.951 Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā.
2. MK noteikumi Nr.291 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
Mērķis
1. Sociālo pakalpojumu sniedzēju likumdošanas ievērošana.
2. Eiropas sociālā fonda naudas piesaiste projektu realizācijai.
Izvērtējums
2011. gada 9. maijā L.Laicāne bija Labklājības ministrijā un konsultējās par pansijas
reģistrācijas iespējām. Reģistrācija ir iespējama veicot precizējumus:
1. Pansijas nolikumā veikt izmaiņas nosakot aprūpes veidu.
2. Izstrādāt Datu valsts inspekcijai fizisko personu datu aizsardzības noteikumus.
3. Aprūpētāja štata vietas izveide (nav nepieciešama speciālā sociālā izglītība).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -nav, atturas – 2
(T.Liepa – nav izdiskutēts, A.Zumbergs – nepareizs virziens)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 164. „Par pansijas „Jaundundaga” nolikuma grozījumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par domes lēmuma atcelšanu
G.Abaja, G.Pirvits

Pamats:
Domes priekšsēdētāja p.i. Gunta Pirvita atteikums parakstīt Dundagas novada Domes
pieņemto lēmumu Nr.137 „Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules
čempionātā”
Izvērtējums:
Pēc saņemtās informācijas no Latvijas Volejbola federācijas, neviens no lēmumā
minētajiem dundadzniekiem pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā nav
piedalījušies. Līdz ar to pieņemtais lēmums par finansiālu atbalstu Ls 200,- apmērā ir
nelietderīgs.

15

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 165. „Par domes lēmuma atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju
G.Abaja, T.Liepa
Secina, ka mūsu pašvaldībā ir novārtā atstāts darbs ar jaunatni un sporta aktivitāšu
organizēšana. Citu pašvaldību pieredze rāda, ka veiksmīgi var savienot jauniešu darba
un sporta organizatora amatus. Līdz šim Dundagā nav bijusi tāda amata vieta - jauniešu
darba speciālists.
Tiek izteikts priekšlikums šādu jautājuma virzību apspriest interešu grupā pieaicinot
sporta aktīvistus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret -nav, atturas – 1
(A.Zumbergs – nav domē skatāms jautājums)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 166. „Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju”.
Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu
G.Abaja, A.Felta, T.Liepa
Pamatojums
Saņemts Māra Šilberga, deklarētā dzīves vieta “Pakalni”, Dundagas pagasts iesniegums
Nr. S-135 no 06.05.2011 ar lūgumu piešķirt dzīvokli Mazirbes ciema “Skolotāju mājā 2”,
dzīvoklis Nr.10 un Dzintras Rozentāles iesniegums Par piekrišanu Māra Šilberga ģimenei
deklarēties viņas īrētajā dzīvoklī.
Tiek izteikts priekšlikums Projektu ieviešanas un pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļai aktualizēt jautājumu par šīs mājas statusu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G. Abaja, B.Ose, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 167. „Par atļauju deklarēt dzīvesvietu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par detālplānojumu īpašumam Celmi
G.Abaja, A.Felta, A.Zadiņš
Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 71.punkts;
 Dundagas novada Domes 27.10.2010 sēdes lēmums Nr.429 (protokols Nr.17; 11.§).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 168. „Par detālplānojumu īpašumam Celmi”.
Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes
G.Abaja
Pamats:
 Gaidas Jermanes iesniegums par īpašuma „Gobzemes” ar kadastra Nr.8850-0200136 sadalīšanu, reģ. Nr. J-239, 15.06.2011.
 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”.
Mērķis: Nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums:
Īpašums „Gobzemes” ar kadastra.Nr.8850-020-0136 sastāv no trīs zemes vienībām ar
kad.apz.8850-020-0136, kad.apz.8850-028-0021 un kad.apz.8850-028-0047. Īpašniece
vēlas no zemes vienības ar kad.apz.8850-028-0021 (atrodas Klārmuižas teritoriālā
ciema teritorijā) atdalīt zemes gabalu 1,13ha platībā (pēc zemes lietošanas veida –
mežs).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Gobzemes” zemes vienība ar
kad.apz.8850-028-0021 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Meža teritorija” (MT).
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 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 169. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes”.
Lēmums pievienots protokolam.
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25.§
Par pārstāvja deleģēšanu attīstības padomē
G.Abaja, L.Vīksna
Pamats:
Dundagas novada Domes 31.05.2011. lēmums Nr. 145 „Par Dundagas novada
Domes priekšsēdētāja vēlēšanām”
Izvērtējums:
Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona jaunizveidoto modeli pēc administratīvi
teritoriālās reformas, katrai novada domei paredzēta viena dalībnieka vieta. Dundagas
novada domei 1 vieta ar 2 balsīm.
Tiek izteikts priekšlikums kā aizvietotāju apstiprināt Aldonu Zumbergu, kurš šo
priekšlikumu noraida. Par aizvietotāju tiek izvirzīta deputāte Benita Ose, kura piekrīt
savas kandidatūras izvirzīšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par ( G. Abaja, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav (B.Ose balsojumā nepiedalās)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 170. „Par pārstāvja deleģēšanu attīstības padomē”.
Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par atbildīgās personas maiņu
detālplānojuma izstrādei īpašumā Vecvagari
G.Abaja, A.Felta
Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 61.punkts;
 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.40 (protokols Nr.3; 3.§)
Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 (protokols Nr.10).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 171. „Par atbildīgās personas maiņu detālplānojuma izstrādei
īpašumā Vecvagari”.
Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par atbildīgās personas maiņu
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei
G.Abaja, A.Felta

Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 32.punkts;
 Dundagas novada Domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr.66 (protokols Nr.4; 8.§)
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Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 (protokols Nr.10).

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret -nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 172. „Par atbildīgās personas maiņu Dundagas pagasta teritorijas
plānojuma izstrādei”.
Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par publisko gada pārskatu
G.Abaja, Ģ.Kalnbirze, G.Kļaviņš
Pamatojums
Uz likuma „Par pašvaldībām“ 72.pantu, 2010.gada 5.maija MK noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, kas nosaka gada publisko pārskatu
saturu un kārtību, kādā pašvaldības sagatavo pārskatus.
Izvērtējums
Pašvaldībām Pārskata sagatavošana un pieņemšana jāveic saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) nosacījumiem:
1. Likuma 72.pantā norādīts, kāda informācija jāietver Pārskatā;
2. Likuma 69.panta pirmās daļas 7.punktā noteikts, ka vietējās pašvaldības
Pārskata sagatavošanu organizē pašvaldības izpilddirektors;
3. Likuma 21.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka vietējās pašvaldības
Pārskatu apstiprina domes sēdē.
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 5.maija noteikumiem
Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” Pārskatā papildus Likuma
72.pantā norādītajai informācijai iekļaujamas šo MK noteikumu 3.punktā minētās
prasības, bet 13.punktā noteikts, ka Pārskatā iekļaujamo informāciju sagatavo,
pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem rādītājiem.
Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, kas raksturo
padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi.
Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas
nosacījumus, pašvaldībām Pārskati:
1. jāsagatavo līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam;
2. mēneša laikā pēc sagatavošanas jāpublicē savā mājas lapā internetā;
3. jāiesniedz VARAM.
Pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā pašvaldībā. Vēlams konkrēti
norādīt, kur, kādās dienās un laikā, kādā veidā Pārskata teksts ir pieejams.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par ( G. Abaja, B.Ose,T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,
L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret –nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 173. „Par publisko gada pārskatu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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29.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta
Pamats:
Domes priekšsēdētājas Guntas Abajas iesniegums (reģ.Nr. A-245. no 17.06.2011.)
ikgadējā atvaļinājuma (2 kalendārās nedēļas) piešķiršanu laikā no 2011.gada 27.jūnija
līdz 2011.gada 10. jūlijam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B.Ose,T. Liepa, V.Rande, L.Vīksna, S.
Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret –nav, atturas –
nav (G.Abaja un G.Pirvits balsojumā nepiedalās)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 174. „Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”.
Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par budžeta līdzekļu novirzīšanu alkometra iegādei
G.Abaja, S.Šnikvalde, T.Liepa, L.Vīksna
Pamatojums
Lai uzlabotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Dundagas novada administratīvajā
teritorijā, operatīvi un efektīvi novērstu alkohola reibumā esošu personu atrašanos
sabiedriskās vietās, nepilngadīgu personu alkohola lietošanu, likuma paredzētajā kārtībā
konstatēt atrašanos alkohola reibuma stāvoklī pirms un pēc sabiedriskās kārtības
pārkāpuma izdarīšanas un personu sodīšanu likuma paredzētajā kārtībā.
Izvērtējums
Izanalizējot un izvērtējot par noteiktajiem budžeta līdzekļiem piedāvāto
videonovērošanas iekārtas aparatūru konstatēts, ka minētais piedāvājums neatbilst
Dundagas novada domes pieprasījumam, netiek piedāvātas videokameras izšķirtspēja,
lai precīzi identificētu nozieguma izdarījušās personas un noziegumā izmantotos
transportlīdzekļu reģistrācijas numurus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (B.Ose, T. Liepa, V.Rande, L.Vīksna, S.
Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, A.Zumbergs, G.Abaja un G.Pirvits),
pret –nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 175. „Par budžeta līdzekļu novirzīšanu alkometra iegādei”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.13.20.
Protokols parakstīts 26.06.2011.
Sēdes vadītājs

G.Abaja

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.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.146.

22.06.2011.

2.§
Par grozījumiem domes lēmumā
Dundagas novada Dome nolemj:
Precizēt Dundagas novada Domes 30.03.2011 lēmumu Nr.82 „Par cirsmas izsoli” un
izteikt to sekojošā redakcijā:
1.Pārdot izsolē pašvaldības īpašuma objektu, kas sastāv no divām cirsmām saimniecībā
„Bišķi”– cirsmas 1.kvartāla 1.,3., un 5.1 nogabalos – 4,1 ha platībā un cirsmas 1.kvartāla
7.nogabalā – 0,4 ha platībā.
2.Noteikt izsoles objekta nosacīto (sākuma) cenu 36800 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi
simti) lati bez pievienotās vērtības nodokļa.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.147.

22.06.2011.

3.§
Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā
Pamatojums:
1. Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošie noteikumi nr.
47 Dundagas novada pašvaldības nolikums.
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ( ar
grozījumiem , kuri stājās spēkā 01.12.2010. un 01.01.2011.);
3. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību, MK noteikumi Nr.
1651 no 22.12.2010. (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā ar 02.10.2010.;
15.12.2010. un 14.04.2011.);
4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no
30.11.2010.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt pielikumu Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas
katalogu;
2. Atcelt Dundagas novada domes lēmumu Nr. 334 no 25.08.2010.
3. Noteikt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārskatīt
darbinieku amatu aprakstus un to atbilstību MK noteikumiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.148.

22.06.2011.

4.§
Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā
Pamatojums:
1. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 12. janvāra lēmums par grozījumiem
amatalgu noteikšanas metodikā.
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ( ar
grozījumiem , kuri stājās spēkā 01.12.2010. un 01.01.2011.);
3. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību, MK noteikumi Nr.
1651 no 22.12.2010. (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā ar 02.10.2010.;
15.12.2010. un 14.04.2011.);
4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no
30.11.2010.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izteikt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem
metodika 1. pielikuma 2., 3., 7., 9., 10., 11., 13., 16., 22., 25., 29., 32., 35., 37.,
41. 42., 44. un 47. punktus sekojoši*:
N.p.
k.

Amata nosaukums

2.

Izglītības iestāžu vadītājs

3.

Izglītības iestāžu vadītājs

7.

Struktūrvienības vadītājs
izglītības jomā
Nekustamo īpašumu un
projektu ieviešanas nodaļas
vadītājs

9.
10.
11.

Kancelejas vadītāja
Pašvaldības pamatdarbības
struktūrvienības priekšnieks
(sabiedriskās kārtības un
drošības jomā)

Saime,
Apakš
saime

Līmeni
s

Algu
grupa

Mēnešalgas
diapazons,
LVL

1.

II A

13

486-740

1.

II B

12

448-700

1.

I

11

419-671

1.

I

11

419-671

1.

I

11

419-671

28.4.

III

11

419-671
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13.
16.
22.
25.
29.
32.
35.
37.
41.
42.
44.

Kultūras pils direktore

1.

I

11

419-671

Izglītības speciālists

29.

I

10

419-664

TIC vadītājs

37.

III

10

419-664

Projektu vadītājs

32.

II A

9

368-620

Kultūras darba organizatore

33.

III

9

368-620

Sociālā dienesta vadītājs
Kultūras pasākumu
organizators

39.

IV

10

368-620

33.

II

8

278-542

Grāmatvede-kasiere

14.

II

8

278-542

Muzeja vecākais speciālists

18.5.

II

8

278-542

Redaktora vietnieks
Nekustamā īpašuma tiesiskās
reģistrācijas speciālists

24.

I

7

200-445

51.

I

7

200-445

47.

Lietvede - arhivāre
18.1.
I
7
200-445
*(labojumi izcelti)
2. papildināt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem metodika
1. pielikumu un aizstāt svītroto 37. punktu ar
37.
Direktora vietnieks
saimnieciskā darbā
3.
II B
8
278-542
3 . papildināt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem metodika
1. pielikumu ar 48.,49., 50.,51.,52.,53.,54.,55.,56. un 57. punktu
48.
368-620
Amatierteātra režisore
33.
III
9
49.
368-620
Deju kolektīva vadītāja
33.
III
9
50.
368-620
Koncertmeistare
33.
III
9
51.
368-620
Dramatiskā kolektīva vadītājs
33.
III
9
52.
Lībiešu ansambļa „Laula”
368-620
vadītājs
33.
III
9
53.
368-620
Jauktā kora vadītājs
33.
III
9
54.
368-620
Ansambļa „Sarma” vadītājs
33.
III
9
55.
368-620
Pūtēju orķestra vadītājs
33.
III
9
57.
368-620
Koklētāju ansambļa vadītāja
33.
III
9
4.Izteikt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem metodika
2. pielikuma 3.,6., 7. un 14. punktus sekojoši*:
N.p. Amata nosaukums
Saime, Līmenis Algu
Mēnešalgas
k.
Apakš
grupa diapazons,
saime
LVL
3.
Noformētājs
33.
I
6
200-360
6.
Saimniecības pārzinis (veļas
pārzinis)
2.
I
5
200-360
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7.

Kasiere
14.
I
5
200-360
Tūrisma pakalpojumu
darbinieks
23.
I
4
200-358
*(labojumi izcelti)
5 . papildināt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem metodika
2. pielikumu ar 23.,24. un 26. punktu
14.

23.
24.

Interešu izglītības skolotājs
(Jaunsargu kustības vadītājs)

13.

V

7

200-445

Bibliotekāre skolā

18.2.

I

6

200-360

26.

Lietvede-sekretāre
18.3
I
4
200-358
6. Papildināt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem
metodika 3. punktu Darba samaksas komisija sekojoši:
3.7. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās
vairāk nekā puse tās locekļu. Strīdīgos gadījumos lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu
balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
Komisijas lēmumi tiek protokolēti, un tos paraksta komisijas locekļi, kas piedalījušies
sanāksmē.
7. Veikt sekojošus grozījumus Intelektuālā darba novērtēšanas metodikā Dundagas
pašvaldībā:
a. Papildināt A2. Profesionālā pieredze ar sīkāku dalījumu, nemainot minimālo
un maksimālo vērtību
A2. Profesionālā pieredze
A2.1

Profesionālā pieredze no viena
0,22
līdz diviem gadiem
A2.2
Profesionālā pieredze no
0,41
diviem līdz trīs gadiem
A2.3
Profesionālā pieredze no trīs
0,52
līdz četriem gadiem
A2.4
Profesionālā pieredze no
0,63
četriem līdz pieciem gadiem
A2.5
Profesionālā pieredze vairāk
0,74
par pieciem gadiem
b. Papildināt B1. Darba sarežģītība ar sīkāku dalījumu, nemainot minimālo un
maksimālo vērtību
B1. Darba sarežģītība
B1.1

B1.2

Konkrētu darba uzdevumu
izpilde, kuriem vienmēr ir
paraugrisinājumi (nolikumi,
instrukcijas, metodikas)
Konkrētu darba uzdevumu
izpilde, kuriem ne vienmēr ir
paraugrisinājumi un noteiktas
darba izpildes metodes

0,22

0,29
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B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

Nelielu funkciju izpilde. Mazas
un vidējas struktūrvienības vai
ļoti mazas iestādes (līdz 10
darbin.) darba plāna un/vai
budžeta izstrāde, to izpildes
organizēšana un kontrole
Lielas struktūrvienības (11-20
darbin. ) vai mazas iestādes (10 50 darbin.) grāmatvedības
organizācija un/vai darba plāna
un/vai budžeta izstrāde, to
izpildes organizēšana un
kontrole. Vidējas funkcijas izpilde
Vidējas iestādes (no 51-200
darbin.) grāmatvedības
organizācija un/vai darba plāna
un/vai budžeta izstrāde, to
izpildes organizēšana un
kontrole. Vairāku vidēju funkciju
izpilde
Pašvaldības darba plāna vai
attīstības plāna vai budžeta ( t.sk.
projektu) plāna izstrāde, to
izpildes organizēšana un
kontrole. Pašvaldības
grāmatvedības konsolidācijas
organizēšana un kontrole.
Datorprogrammu sistēmu
administrēšana un uzturēšana
pašvaldībā.
Lielas funkcijas (pašvaldības
mērogā) izpilde

0,36

0,48

0,60

0,67

8. Noteikt sekojošus vērtēšanas rādītājus Intelektuālā darba novērtēšanas metodikā
Dundagas pašvaldībā, kuri tiek noteikti darbiniekiem pie amata pirmreizējās
vērtēšanas un paliek nemainīgi turpmākos vērtēšanas gados:
a. B1. Darba sarežģītība;
b. B2. Domāšanas sarežģītība;
c. C1.Atbildība par darba norisi un rezultātiem
9. Atlikt jautājuma izskatīšanu par metodikas papildināšanu sadaļā par izglītības
vērtēšanu (jūlijā). Konsultēties ar novada izglītības speciālistu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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5.§
Par īpašumiem Priedītes un Vecie Sīkraga kapi
Pamatojums
1.Virdžīnijas Lejiņas 25.05.2011 iesniegums par novada zemes īpašuma iznomāšanu.
2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 2)punkts un 61.panta (1)daļa.
3. „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.pants.
4. „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 13.punkts.
4.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
15. un 18.punkti.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21. „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” 226.punkts.
Izvērtējums
Saņemts Virdžīnijas Lejiņas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām
vienā no divām pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajām neapbūvētajām zemes
vienībām: īpašuma „Priedītes” zemes vienībā ar kadastra Nr.8862 001 0101 un īpašuma
„Vecie Sīkraga Kapi” zemes vienībā ar kadastra Nr.8862 001 0118.
1. Īpašums „Vecie Sīkraga Kapi”, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra Nr.8862 001
0118, atrodas Dundagas pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Īpašuma tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.panta (3)daļu
neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas
zemesgrāmatā. Ņemot to vērā, īpašuma „Vecie Sīkraga Kapi” zemes vienība ar kadastra
Nr.8862 001 0118 nav nomas ar apbūves tiesībām objekts.
2.Īpašums „Priedītes”, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra Nr.8862 001 0101, ir
reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.345 uz Kolkas pagasta pašvaldības vārda. Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 13.punktu Dundagas novada dome ir Kolkas
pagasta pašvaldības mantas pārņēmēja.
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Atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.panta (2)daļai lēmumu par pašvaldībai piederoša
neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības Dome. Ja tiek
iznomāts pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām,
zemesgabala nomniekam rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu
atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas
līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas
zemesgrāmatā.
V.Lejiņas iesniegumā minētā zemes nomāšanas laikā plānotā darbība (vasaras mītnes
ierīkošana) atbilst Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21.
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” 226.punkta
prasībām, kas atļauj zemes vienībā būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot savrupmājas,
palīgēkas, un palīgbūves, viesu mājas.
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
61.panta (1)daļa nosaka nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu, kas nav ilgāks par
12 gadiem.
Šobrīd VZD kadastra reģistrā norādītā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 1920,00 LVL.
Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 18. punktam neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības (28,80 LVL). Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Saskaņā ar MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 15.punktu pašvaldībai informācija par iznomājamiem neapbūvētiem
zemes gabaliem jāizliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 2)punkts nosaka pienākumu pašvaldībām, nodot mantu lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu. Ir nepieciešams veikt zemes gabala novērtējumu, kura
veikšanai ir nepieciešams finansējums. Noskaidrot finansēšanas avotu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atsavināt nekustamo īpašumu „Priedītes” (kadastra Nr.88620010101), pārdodot izsolē.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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6.§
Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai
Pamats:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts
2) MK 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.
punkts
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.jūnija saistošos noteikumus Nr.
___ „Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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7.§
Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā
Dundagas novada Dome nolemj:
Organizēt ielu tirdzniecību Jūras svētku pasākuma laikā 2011. gada 9. jūlijā Kolkā,
piemērojot saistošos noteikumus „Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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8.§
Par Kolkas tautas nama remonta papildus darbiem

Pamatojums:
LAD programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Kolkas
tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija” pabeigšana
Papildus līdzekļu pieejamība LAD programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Griezties Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā pārvaldē ar
iesniegumu piešķirt programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” Dundagas novada pašvaldībai paredzētos neizmantotos līdzekļus
Ls 5970 projekta „Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija” pabeigšanai
2) nodrošināt līdzfinansējumu Ls 1910 apmērā no pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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9.§
Par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju
Pamatojums:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās
daļas 8.punkts
2. Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa
Izvērtējums:
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
tiesības „veidot pašvaldības iestādes (…)”. Šī paša likuma 21.panta pirmās daļas 8.punkts
nosaka, ka Valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības
un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem, normatīviem
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta piekto daļu par izglītības iestādes likvidāciju vai
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš.
Saskaņā ar LR MK noteikumu projektu par „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, Dundagas novada
pašvaldībai, sākot ar 2012.gada 1.janvāri nepieciešams finansēt Dundagas un Kolkas
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācijas izdevumus (atalgojumu). Šo pašu
MK noteikumu projekta 3.punkts paredz, ka uz dotāciju var pretendēt akreditēta
izglītības iestāde, kura īsteno noteikumiem atbilstošas izglītības programmas un
izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 audzēkņi. Uz šo brīdi prognozējas, ka
Kolkas mūzikas skolā ar 01.09.2011. būs mazāk kā 30 audzēkņu.
Iepriekš minētie apsvērumi ir par pamatu, lai saskaņā ar minētajiem LR normatīvajiem
aktiem, pieņemtu lēmumu par Kolkas mūzikas skolas reorganizāciju par Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas struktūrvienību (filiāli) ar 2012.gada 1.janvāri.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Reorganizēt Kolkas mūzikas skolu par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
struktūrvienību (filiāli) ar 2012.gada 1.janvāri;
2. Izglītības speciālistam U.Katlapam nodrošināt pieņemtā lēmuma paziņošanu
atbildīgajām institūcijām
3. Uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju jūlijā U.Katlapam
sagatavot informāciju par reorganizācijas procesu
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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10.§
Par PII „Kurzemīte” kāpņu remontu
Pamatojums:
PII „Kurzemīte” vadītājas Ilonas Onzules iesniegums no 17.05.2011.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Veikt ieejas kāpņu uz virtuves telpām un galvenajām ieejas durvīm remontu par
Ls 798,04 no budžetā paredzētajiem līdzekļiem ēku un būvju telpu remontam.
2. Pasūtīt tāmi PII „Kurzemīte” ēkas jumta remontam un izvērtēt sastādīto tāmi
apkures sistēmas rekonstrukcijai siltā ūdens padevei, un atkārtoti lemt par
nepieciešamo darbu apjomu un finansēm, nepieciešamības gadījumā veikt
budžetā grozījumus.
Par minēto darbu izpildi atbildīgs izpilddirektors Ģirts Kalnbirze.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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11.§
Par siltumapgādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi
Pamatojums
Dundagas novada attīstības programmas izstrādes tehniskās un sociālās infrastruktūras
darba grupas secinājums un SIA “COWI Latvia” piedāvājums.
Mērķis
Atrast optimālo siltumapgādes attīstības scenāriju Dundagas ciemā, apvienojot
katlumājas, samazināt nelietderīgos zudumus, automatizēt kurināšanas procesus un
optimizēt ražošanas izmaksas.
Izvērtējums
Dundagas novada domes infrastruktūras objektus ar siltumu nodrošina piecas katlu
mājas (vidusskolā, mazajā skolā, bērnu dārzā, veselības centrā un pilī). Daudzdzīvokļu
mājas ar siltumu nodrošina vēl piecas katlu mājas. Ņemot vērā atsevišķu apkures katlu
slikto) tehnisko stāvokli (mazā skola) un to ka tas atrodas ēkas pagrabā, būtu pēdējais
laiks domāt par citu apkures nodrošināšanas variantu mazajā skolā. Blakus mazajai
skolai atrodas 3 daudzdzīvokļu māju siltumapgādi nodrošinošā katlu māja, kura arī ir
sliktā tehniskā stāvoklī un atsevišķi iedzīvotāji ir vērsušies ar lūgumu pašvaldībā
pārņemt siltumapgādes nodrošināšanu. Daudzās katlu mājas un malkas kaudzes pie
mājām bojā Dundagas kopainu.
Tiek ierosināts veikt izpēti arī Kolkas c. daudzdzīvokļu māju vienotai apkurei.
Tiek skaidrots, ka Dundagā šī situācija ir jārisina steidzamāk to iemeslu dēļ, ka
centralizētai apkurei ir pieslēdzamas vairākas pašvaldības iestādes.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, lai perspektīvā nodrošinātu
pašvaldības infrastruktūras objektu efektīvu siltumapgādi Dundagas ciema
centrā.
2) Par finansējumu un darbu uzsākšanu lemt pie budžeta grozījumiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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12.§
Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā
Pamatojums:
Kolkas pamatskolas direktores Antras Laukšteines iesniegums no 10.06.2011.
Izvērtējums:
Pamatojoties uz Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu nr. 51.14 „Par
ēdināšanu skolās”, Kolkas pamatskola ir izvērtējusi iespēju apvienot Kolkas pamatskolas
un struktūrvienības PII „Rūķītis” ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu.
Kolkas pamatskolā ēdināšanu nodrošina IK „Jaunliepas A” un struktūrvienībā PII
„Rūķītis” esošā virtuve. Tā skolas ēdināšanas bloks neatbilst Pārtikas un veterinārā
dienests (PVD) prasībām un nepieciešams no pašvaldības finansēt virtuves strādnieku,
plānot 2011./2012. Mācību gadā skolēnu ēdināšanu nodrošināt PII „Rūķītis” esošā
virtuve. Ēdienu piegādājot termosos uz skolu. Ēdināšanas shēma ir saskaņota ar PVD
Ziemeļkurzemes pārvaldi.
Lai nodrošinātu izmaiņas ēdināšanas pakalpojumā, nepieciešams veikt remonts 1. Stāva
klasē un iegādāties inventāru. Paredzamās izmaksas Ls 797,60 saskaņā ar tāmi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut veikt remontu Kolkas pamatskolas pirmā stāva klasē un iegādāties inventāru par
Ls 797,60. Līdzekļus ņemt no Kolkas pagasta pārvaldes plānotajiem kredītprocentiem.
Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.157.

22.06.2011.

13.§
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem
Pamatojums:
Dundagas novada domes 25.05.2011. lēmums Nr. 134. „Par sadzīves atkritumu
izvešanas tarifiem”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzdot Saimnieciskajam dienestam kopā ar SIA „Ziemeļkurzeme” līdz
01.09.2011. sasaukt Dundagas daudzdzīvokļu māju kopsapulces un vienoties
par māju apsaimniekošanas jautājumiem;
2. Uzdot Kolkas pagasta pārvaldei kopā ar SIA „Kolkas ūdens” līdz 01.09.2011.
sasaukt Kolkas daudzdzīvokļu māju kopsapulces un vienoties par māju
apsaimniekošanas jautājumiem;
3. Noteikt ar 01.07.2011.sekojošus sadzīves atkritumu tarifus:
1. Maksa par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu Dundagas pagastā uz vienu
iedzīvotāju mēnesī Ls 0,87 (bez PVN);
2. Atkritumu maisa sauso atkritumu savākšanai un uzglabāšanai cena Ls 0,69 (bez
PVN);
3. Maksa par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu Kolkas pagastā uz vienu
iedzīvotāju mēnesī Ls 0,98 (bez PVN).
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.158.

22.06.2011.

14.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu





14.1 Pamats:
Kaspara Fricberga iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi un krūmājus īpašuma „Sudmaļi” zemes vienībā ar kad.apz.8850009-0095, 23.05.2011. Nr. F-168
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 „Sudmaļi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-0090095 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 0,8 ha platībā un krūmājiem 0,3 ha ir atļauts
mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašuma
„Sudmaļi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-009-0095 lauksaimniecībā izmantojamo zemi
0,8 ha platībā un krūmājus 0,3 ha platībā atļaut apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz
mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0201).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.159.

22.06.2011.

14.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu





14.2. Pamats:
Aivara Dinsberga iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi īpašuma „Ūdensrozes” zemes vienībās ar kad.apz.8850-011-0023
un kad.apz.8850-012-0022 18.05.2011. Nr. D-162
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 „Ūdensrozes” ar kad.Nr.8850-028-0003,
zemes vienībā ar kad.apz.8850-011-0023 lauksaimniecībā izmantojamai zemei un
zemes vienībā ar kad.apz.8850-012-0022 lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir atļauts
mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas
nodaļa informē, ka zemes vienībā ar kad.apz.8850-012-0022 ir viena īpašnieka
meliorācijas sistēmas. Veicot šīs zemes vienības apmežošanu piegulošo platību
melioratīvais stāvoklis nepasliktināsies.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašuma
„Ūdensrozes” ar kad.Nr.8850-028-0003, zemes vienībā ar kad.apz.8850-011-0023
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un zemes vienībā ar kad.apz.8850-012-0022
lauksaimniecībā izmantojamo zemi atļaut apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz
mežsaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM – 0201).
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

38

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.160.

22.06.2011.

15.§
Par koku ciršanu ārpus meža zemes
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa
MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 22.jūnija saistošos noteikumus Nr.___”Par
koku ciršanu ārpus meža zemes”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.161.

22.06.2011.

16.§
Par skolēnu autobusa izmantošanu
Pamats:
1) 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
2) 25.05.2011. domes sēdes lēmums.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Skolēnu autobusa izmantošanas noteikumus.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.164.

22.06.2011.

17.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
Saņemts Agitas Grubenbergas, deklarētā dzīves vieta Sabdagas ciema “Dobējos”, dz. Nr.2,
iesniegums Nr. G-113 no 27.04.2011 ar lūgumu apvienot dzīvokļus Nr.2 un Nr.3
“Dobējos”
Izvērtējums
Pašlaik ģimene dzīvo divistabu dzīvoklī ar kopējo platību 42,70 m²
Ģimenē ir 5 mazgadīgi bērni un maznodrošinātas ģimenes statuss. Blakus viņu
dzīvoklim atbrīvojies vienistabas dzīvoklis Nr.3 ar kopējo platību 31,4 m². Dzīvokļus ir
iespējams apvienot.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut apvienot dzīvokļus Nr.2 un Nr.3 Dobējos un slēgt jaunu īres līgumu arī par
dzīvokli Nr.3 “Dobējos” ar Agitu Grubenbergu p.k.(___________--____________)

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.162.

22.06.2011.

18.§
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu „Jaundundaga” un „Stacija”
Pamatojums
Dundagas novada Domes lēmums nr.141, 19§, par priekšlikumu iesniegšanu pansijas
„Jaundundaga” un aprūpes nama „Stacija” esošo un nākotnē iecerēto.
Mērķis
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem nr.291. 26.1
punktam, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 17.panta 1 daļai
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pansijai „Jaundundaga” un aprūpes namam „Stacija” ieteikt veikt reģistrāciju
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā līdz 2011.gada 1.septembrim.
2. Uzdot izpilddirektoram Ģ.Kalnbirzem, ar iestādes Pansija „Jaundundaga”
reģistrācijas brīdi sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, nodrošināt aprūpētāja
pienākumu veikšanu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.163.

22.06.2011.

19.§
Par pansijas „Jaundundaga” nolikuma grozījumiem
Pamatojums
1.MK noteikumi Nr.951 Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā.
2. MK noteikumi Nr.291 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pansija „Jaundundaga” nolikumu jaunā
redakcijā (nolikums pielikumā).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.165.

22.06.2011.

20.§
Par domes lēmuma atcelšanu
Pamats:
Domes priekšsēdētāja p.i. Gunta Pirvita atteikums parakstīt Dundagas novada Domes
pieņemto lēmumu Nr.137 „Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules
čempionātā”
Izvērtējums:
Pēc saņemtās informācijas no Latvijas Volejbola federācijas, neviens no lēmumā
minētajiem dundadzniekiem pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā nav
piedalījušies. Līdz ar to pieņemtais lēmums par finansiālu atbalstu Ls 200,- apmērā ir
nelietderīgs.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt Dundagas novada Domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr. 137 (prot.Nr.8., 15.§)
„Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.166.

22.06.2011.

21.§
Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju
Dundagas novada Dome nolemj:
Sarīkot Dundagas novada sporta aktīvistu tikšanos sporta dzīves organizatorisko
jautājumu apspriešanai. Koordinatori – Ilmārs Gleglu, Sandra Kokoreviča.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.167.

22.06.2011.

22.§
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu
Pamatojums
Saņemts Māra Šilberga, deklarētā dzīves vieta “Pakalni”, Dundagas pagasts iesniegums
Nr. S-135 no 06.05.2011 ar lūgumu piešķirt dzīvokli Mazirbes ciema “Skolotāju mājā 2”,
dzīvoklis Nr.10 un Dzintras Rozentāles iesniegums Par piekrišanu Māra Šilberga
ģimenei deklarēties viņas īrētajā dzīvoklī.
Izvērtējums
Pašlaik Māris jau dzīvo Mazirbes ciema “Skolotāju mājā 2”, dzīvoklis Nr10. Tomēr
dzīvoklis kopš 22.01.2007 ir izīrēts Dzintrai Rozentālei, kura tajā nedzīvo no 2009.gada
un reāli dzīvo citur. Dzīvoklī dzīvo viņas vīra brālis Māris Šilbergs. Viņš arī vēlas šo
dzīvošanu legalizēt. Saņemts arī dzīvokļa īrnieces Dz.Rozentāles iesniegums, ar kuru
viņa piekrīt, ka viņas deklarētajā dzīvoklī savu dzīvesvietu deklarē Māris Šilbergs un
viņa ģimenes locekļi.
Saskaņā ar spēkā esošā īres līguma 5.2.2. punktu īrniekam ir tiesības nodot dzīvojamo
telpu apakšīrē likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Savukārt iepriekšminētā likuma
VII nodaļas DZĪVOJAMĀS TELPAS APAKŠĪRE 17. pants. nosaka dzīvojamās telpas
apakšīres pamatnosacījumus:
-Īrniekam ir tiesības nodot apakšīrē visu viņa aizņemto dzīvojamo telpu vai tās daļu tikai
ar izīrētāja un kopā ar īrnieku dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
-Ja īrnieks un visi viņa ģimenes locekļi ir pagaidu prombūtnē, bet dzīvojamo telpu viņš ir
nodevis apakšīrē, īrnieks paliek atbildīgs izīrētājam saskaņā ar īres līgumu.
-Apakšīrniekam nav tiesību apakšīrē saņemtās dzīvojamās telpas izīrēt tālāk.
Tiek izteikts priekšlikums Projektu ieviešanas un pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļai aktualizēt jautājumu par šīs mājas statusu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut Mārim Šilbergam un viņa ģimenei deklarēt dzīvesvietu Dzintrai Rozentālei
izīrētajā dzīvokli Mazirbes ciema “Skolotāju mājā 2”, dzīvoklis Nr10.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.168.

22.06.2011.

23.§
Par detālplānojumu īpašumam Celmi
Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 71.punkts;
 Dundagas novada Domes 27.10.2010 sēdes lēmums Nr.429 (protokols Nr.17; 11.§).
Izvērtējums
Īpašuma „Celmi” zemes vienības Nr. 8850 004 0016 daļas ar kadastra Nr. 8850 004
0016 8001 detālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta saskaņā ar Dundagas novada Domes
27.10.2010 sēdes lēmumu Nr.429 un apstiprināto darba uzdevumu. Nosacījumi
detālplānojuma izstrādei pieprasīti un saņemti no darba uzdevumā norādītajām
institūcijām..
Saskaņā ar darba uzdevumu un institūciju nosacījumiem ir sagatavota detālplānojuma
1.redakcija, ko veido Paskaidrojuma raksts, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi.
Detālplānojuma 1.redakcijai pievienoti trokšņu prognozes aprēķini un Latvijas
ornitoloģijas biedrības slēdziens.
Saskaņā ar MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 71.punktu pašvaldības Domei izstrādātā detālplānojuma
1.redakcija ir jānodod sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no
institūcijām, kas devušas nosacījumus.
Dundagas novada Dome nolemj:
nodot Dundagas pagasta īpašuma „Celmi” zemes vienības Nr. 8850 004 0016 daļas ar
kadastra Nr. 8850 004 0016 8001 detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai no Darba uzdevumā minētajām institūcijām.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.169.

22.06.2011.

24.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes
Pamats:
 Gaidas Jermanes iesniegums par īpašuma „Gobzemes” ar kadastra Nr.8850-0200136 sadalīšanu, reģ. Nr. J-239, 15.06.2011.
 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 „Gobzemes” ar kadastra.Nr.8850-020-0136 sastāv no trīs zemes vienībām ar
kad.apz.8850-020-0136, kad.apz.8850-028-0021 un kad.apz.8850-028-0047. Īpašniece
vēlas no zemes vienības ar kad.apz.8850-028-0021 (atrodas Klārmuižas teritoriālā
ciema teritorijā) atdalīt zemes gabalu 1,13ha platībā (pēc zemes lietošanas veida –
mežs).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Gobzemes” zemes vienība ar
kad.apz.8850-028-0021 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Meža teritorija” (MT).
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 „Gobzemes” zemes vienības ar
kad.apz.8850-028-0021 sadalīšanai divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta
pielikumu.
2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu
izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata, norādot apgrūtinājumus un to platības,
aizsargjoslas, kā arī piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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25.§
Par pārstāvja deleģēšanu attīstības padomē
Pamats:
Dundagas novada Domes 31.05.2011. lēmums Nr. 145 „Par Dundagas novada
Domes priekšsēdētāja vēlēšanām”

Dundagas novada Dome nolemj:
Par Dundagas novada pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē izvirzīt
domes priekšsēdētāju Guntu Abaju.
Par aizvietotāju izvirzīt deputāti Benitu Osi.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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26.§
Par atbildīgās personas maiņu
detālplānojuma izstrādei īpašumā Vecvagari
Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 61.punkts;
 Dundagas novada Domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.40 (protokols Nr.3; 3.§)
Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 (protokols Nr.10).
Izvērtējums
Dundagas novada Dome 24.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr.40 (lēmuma „Par
detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari” 2.punkts) par īpašuma „Vecvagari” zemes
vienību Nr.8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014 detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināja Guntu Abaju.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 ar 01.06.2011
Gunta Abaja ir ievēlēta par Dundagas novada Domes priekšsēdētāju.
Saskaņā ar MK 06.10.2010 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 61.punktu Dome apstiprina un lēmumā norāda detālplānojuma
izstrādes vadītāju – pašvaldības amatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes
gaitu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Grozījumu Dundagas novada Domes 24.02.2011. lēmumā Nr.40 „Par
detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari” un izteikt šī lēmuma 2.punktu sekojoši:
2. par īpašuma „Vecvagari” zemes vienību Nr.8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Gunti Kļaviņu;
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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27.§
Par atbildīgās personas maiņu
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei
Pamatojums
 MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 32.punkts;
 Dundagas novada Domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr.66 (protokols Nr.4; 8.§)
 Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 (protokols Nr.10).
Izvērtējums
Dundagas novada Dome 30.03.2011. sēdē ar lēmumu Nr.66 (lēmuma „Par Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” 2.punkts) par
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināja Guntu
Abaju.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 31.05.2011. sēdes lēmums Nr.145 ar 01.06.2011
Gunta Abaja ir ievēlēta par Dundagas novada Domes priekšsēdētāju.
Saskaņā ar MK 06.10.2010 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 32.punktu Dome par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
apstiprina pašvaldības amatpersona, kas organizē vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma izstrādes gaitu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Grozījumu Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr.66 „Par Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” un izteikt šī
lēmuma 2.punktu sekojoši:
2. apstiprināt par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju
Dairi Runci;

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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28.§
Par publisko gada pārskatu
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām“ 72.pantu, 2010.gada 5.maija MK noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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29.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
Pamats:
Domes priekšsēdētājas Guntas Abajas iesniegums (reģ.Nr. A-245. no 17.06.2011.)
ikgadējā atvaļinājuma (2 kalendārās nedēļas) piešķiršanu laikā no 2011.gada 27.jūnija
līdz 2011.gada 10. jūlijam.
Konstatēts, ka
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.
2011.gada budžetā domes priekšsēdētāja aizvietotājam paredzēta atlīdzība 60%
apmērā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) piešķirt domes priekšsēdētājai Guntai Abajai ikgadējo atvaļinājumu – 2 kalendārās
nedēļas par laika periodu 10.03.2011.- 09.09.2011., laikā no 2011.gada 27.jūnija līdz
2011.gada 10.jūlijam;
2)
domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā viņas pienākumus veiks domes
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits;
3) Noteikt par domes priekšsēdētājas aizvietošanu atlīdzību G.Pirvitam 60% apmērā no
domes priekšsēdētājas darba algas, proporcionāli nostrādātajam laikam.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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30.§
Par budžeta līdzekļu novirzīšanu alkometra iegādei
Pamatojums
Lai uzlabotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Dundagas novada administratīvajā
teritorijā, operatīvi un efektīvi novērstu alkohola reibumā esošu personu atrašanos
sabiedriskās vietās, nepilngadīgu personu alkohola lietošanu, likuma paredzētajā kārtībā
konstatēt atrašanos alkohola reibuma stāvoklī pirms un pēc sabiedriskās kārtības
pārkāpuma izdarīšanas un personu sodīšanu likuma paredzētajā kārtībā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Par videonovērošanai iedalītajiem naudas līdzekļiem iegādāties alkotesteri alkohola
koncentrāta noteikšanai izelpā, nepārsniedzot apstiprināto summu videonovērošanas
kameru iegādei.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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