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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 

  

 S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.13. 
2011.gada 24.augustā 
Sēde sasaukta plkst. 9.00 
Sēde atklāta: plkst. 9.05 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Irina Jānberga, Tija Liepa, 
Valdis Rande, Asja Felta,  Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš, Benita Ose, Regīna Rūmniece, 
Aldons Zumbergs 
Nepiedalās: Linda Vīksna - darba dēļ, Ēriks Bērzkalns- veselības dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Ilona 
Onzule, Aija Tarlapa, Uldis Katlaps, Guntis Kārklevalks 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
2. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu 
4. Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 

komisijas sastāvā 
5. Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
6. Par adreses piešķiršanu 
7. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 
8. Par ierakstu precizēšanu Adrešu reģistrā 
9. Par īpašuma Mežrukši detālplānojuma grozījumiem 
10. Par zemes nomu 
11. Par siltumapgādes tīkla renovāciju Mazirbē 
12. Par īpašuma „Lorenči” izsoles sākumcenas noteikšanu 
13. Par īpašuma „Priedītes” izsoles sākumcenas noteikšanu 
14. Par finansējuma palielināšanu projektam 
15. Par jauniešu mītnes izmantošanas maksu skolēniem 
16. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
17. Par grozījumiem saistošajos noteikumos koku ciršanai ārpus meža zemes 
18. Par saistošo noteikumu "PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS 

UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMAS" apstiprināšanu 
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19. Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 
pirmsskolas programmām sadales kārtību. 

20. Par jaunsargu kustību 
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 
22. Par detālplānojumu īpašumam CELMI 
23. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
24. Par izmaiņām komisiju sastāvos 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 

NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumus: 

25. Par skolēnu braukšanas maksām 
26. Par Finanšu komitejas sastāvu 

 
1.§ 

Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta 

 
Pašvaldības izpilddirektors M.Griciks ziņo par paveikto iepazīšanos ar situāciju 
pašvaldības iestādēs, ar vairākām problēmām, kas saistītas ar darba organizāciju. 
Šobrīd tiek strādāts: 
1) Pie novada ģerboņa izmantošanas noteikumu izstrādāšanas; 
2) Par pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtību; 
3) Par pašvaldības īpašumu apdrošināšanu; 
4) Par karogu izkāršanas kārtību; 
5) Par saimniecisko darbu pieteikšanas kārtību Saimnieciskajā dienestā; 
6) Par PII „Kurzemīte” jumta remontu   
7) Notiek Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amata kandidātu izvērtēšana 

(pieteikušies 6 pretendenti) 
8) Par mācību iestāžu gatavību mācību gada uzsākšanai 

 
Domes priekšsēdētāja informē, ka no SIA „Dundagas veselības centrs” valdes 
priekšsēdētāja V.Randes ir saņemts iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu ar 
30.09.2011. 

2.§ 
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

G.Abaja 

Pamats: 

 Attīstības nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums. 
 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 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”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”. Lēmums 
pievienots protokolam 
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3.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

 Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums. 
 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. pants. 
 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 11. punkts. 
 
Izvērtējums: 
   Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par īpašumu „Dzeņi” Aivars Teibe, miris 
02.06.2011.  
   Kā arī saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.08.2011. lēmumu Nr.... „Par zemes 
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” īpašuma „Dzeņi”  zemes vienības ar kad.apz. 8850-
010-0133, 8850-010-0041 ieskaitītas rezerves zemes fondā. Par šīm zemes vienībām 
vairāk nav NĪN maksātājs. 
   Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 11. punktu: 
   ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo 
īpašumu, kas nav nodots lietošanā vai iznomāts.. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam 

 
4.§ 

Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 
komisijas sastāvā 

G.Abaja 

PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas 
atsavināšanas komisijas nolikums 

2. Dundagas novada Domes 2011.gada 30.marta lēmums Nr. 83 „Par 
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.215 „Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas 
atsavināšanas komisijas sastāvā”. Lēmums pievienots protokolam 
 

5. § 
Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

G.Abaja 

Pamatojums: 

 Danas Sudmales 16.08.2011. iesniegums ar reģ. Nr. S-354. 
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 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 
 23.02.2010. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

aktualizācijas noteikumi” 
 
Izvērtējums:  
   Nekustamais īpašums „Purgali” ar kad. Nr.8850-017-0084 un kopējo platību 11,70 ha, 
sastāv no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-017-0084 4,20 ha platībā (atrodas Kaļķu 
teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un zemes vienības ar  kad.apz. 
8850-018-0098 7,50 ha platībā (atrodas Puiškalnciema teritoriālā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā). 
   Zemes īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, nemainot zemes vienību robežas.  
   Atdalot zemes vienību no kopējā īpašuma, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu tam 
ir jāpiešķir nosaukums. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.216 „Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. 
Lēmums pievienots protokolam 

 
6. § 

Par adreses piešķiršanu 
G.Abaja 

Pamats: 

  „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 17. panta (2), (4¹) daļa. 
 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2., 6., 28.  punkts. 
 
Izvērtējums: 
   Adresācijas objekts ir laukums. Adresi piešķir saskaņā ar pašvaldības lēmumu. 
Adresācijas objektu nosaukumus  piešķir ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus 
par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un 
citus apstākļus. 
   Laukumus adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības 
kompetentās institūcijas sniegto informāciju.   
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par adreses piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. § 
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

A.Zadiņš, G.Abaja 

Pamats:  

  Ingvildas Kandes 2011. gada 15. augusta iesniegums Nr. K-352. 
 „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. pants, 15. pants, 17. panta 

(2), (4¹) daļa. 
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 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2., 6., 28.  punkts. 

 
Izvērtējums: 
   Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai darbībai paredzēta ēka. Adresi piešķir 
saskaņā ar pašvaldības lēmumu. Adresācijas objektu nosaukumus  piešķir ievērojot 
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, 
ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 
   Ēkas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības 
kompetentās institūcijas sniegto informāciju. 
  Šobrīd adrešu reģistrā ēkām un būvēm , kas atrodas zemes vienības „Alkšņi” (kadastra 
Nr. 8862 002 0065), jau ir reģistrēta adrese „Alkšņi”, Mazirbe, Kolkas pagasts, šo adresi 
vēlams saglabāt arī turpmāk. Būves nepieder zemes lietotājai Ingvildai Kandei.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par nosaukuma un adreses piešķiršanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 
8.§ 

Par ierakstu precizēšanu Adrešu reģistrā 
A.Zadiņš, G.Abaja 

Pamats: 

 Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011. vēstule Nr.2-04.1-
K/156 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”. 

 „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11. pants. 
 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 30. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.219 „Par ieraksta precizēšanu Adrešu reģistrā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
9. 

Par īpašuma Mežrukši detālplānojuma grozījumiem 
A.Zadiņš, G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Ērikas Kļaviņas iesniegums par īpašuma „Mežrukši” sadalīšanu. 
MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 30.1., 56., 61. un 67.punkti. 
Dundagas novada domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 «Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem» (grafiskā daļa - Teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana). 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.220 „Par īpašuma Mežrukši detālplānojuma grozījumiem”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
10. § 

Par zemes nomu 
Ziņo G.Kārklevalks; A.Zadiņš, G.Abaja, G.Pirvits, T.Liepa, A.Zumbergs, B.Ose, A.Felta 

 
10.1. Par pašvaldības zemes vienības „1905.gada iela - Akmentiņi” nomu 
 
Pamatojums 
1.Lienes Niceckas 21.07.2011. iesniegums.  
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.221 „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
10.2. Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma „Kraujenieki” nomu 
 
Pamatojums 
1.Gaidas Pečenijas 28.04.2011. iesniegums par novada zemes īpašuma „Kraujenieki” 
daļas iznomāšanu. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
10.3. Par Dundagas novada pašvaldības zemes vienību nomu 
 
Pamatojums 
1.Jura Lepera 16.06.2011. iesniegums par pašvaldības zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 un Nr. 8850 017 0095, kā arī pašvaldības valdījuma 
„Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) daļas iznomāšanu. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
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3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.223 „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
Tiek izteikts priekšlikums pašvaldības mājas lapā pastāvīgi turēt sarakstu par brīvajām 
un iespējami nomājamajām pašvaldības zemēm. 
 

 
11. § 

Par siltumapgādes tīkla renovāciju Mazirbē 
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja 

Pamatojums: 
SIA „DIRO” izstrādātais tehniskais projekts . 
 
Izvērtējums: 

Mazirbes speciālās internātpamatskolas 2011. gada budžetā siltumapgādes tīkla 
renovācijai bija paredzēti Ls 6000,00. Pēc tehniskā projekta izstrādes, tika konstatēta 
faktiskā nepieciešamā summa  Ls 25644,77. Summa precizēsies pēc cenu aptaujas 
veikšanas. 

Realizējot projektu „Mazirbes speciālās iznternātpamatskolas infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” saskaņā ar MK notikumu Nr. 940 14. punktu ERAF finansējuma 
apjoms ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, līdz ar to, projekta kontā 
ieskaitītais līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 26 000,00 apjomā var tik novirzīts 
Mazirbes siltumapgādes tīkla renovācijai. 
Mazirbes speciālās iznternātpamatskolas budžetā nepieciešams veikt sekojošus 
grozījumus: 
No koda 2249 uz kodu 5250 Ls 6000,00 
No koda 2312 uz kodu 5250 Ls 8712,00 
No koda 5239 uz kodu 5250 Ls 979,00 
No atlikuma uz kodu 5250 Ls 9954,00 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par siltumapgādes tīkla renovāciju Mazirbē”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
12. § 

Par īpašuma „Lorenči” izsoles sākumcenas noteikšanu 
G.Abaja 

Pamatojums 
1. Dundagas novada Domes 14.04.2011. lēmums Nr.86 „Par nekustamā īpašuma 

„Lorenči” atsavināšanu”.  
2. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

28.07.2011. sēdes lēmums (protokols Nr.5; 2.) 
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3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pants. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par īpašuma „Lorenči” izsoles sākumcenas noteikšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

13. § 
Par īpašuma „Priedītes” izsoles sākumcenas noteikšanu 

G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

Pašvaldības lēmums Nr.149 no 22.06.2011 par īpašuma pārdošanu izsolē. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Lai pārdotu pašvaldības īpašumu saskaņā ar LR likumu „Par valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanu” sākumcenas noteikšanai jāpieaicina sertificēts speciālists. Tāpēc tika 
pasūtīts nekustamā īpašuma novērtējums. Saskaņā ar SIA „Latio” vērtējumu uz 
2011.gada 22.jūliju nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 6400 (seši tūkstoši četri simti) 
latu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par īpašuma „Priedītes” izsoles sākumcenas noteikšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
14. § 

Par finansējuma palielināšanu projektam 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punkts, 21.pants 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par finansējuma palielināšanu projektam”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

15. § 
Par pils jauniešu mītnes izmantošanas maksu skolēniem 

G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, S.Šnikvalde, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada domes lēmums nr.216, 1.§; 22.06.2011. 
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IZVĒRTĒJUMS 
2009./2010.mācību gadā ar domes lēmumu par Dundagas vidusskolas audzēkņu 

uzturēšanos jauniešu mītnē  tika noteikta mēneša maksa Ls 20,00. 
Pamatojoties uz vidusskolas direktores Aigas Štrausas iesniegumu novada domei, 

ar izvērtējumu, ka ieņēmumi no jauniešu mītnes uz vispārējo izdevumu fona ir nelieli un, 
lai atvieglotu finansiālo situāciju ģimenēm, kuru bērni ir spiesti uzturēties jauniešu 
mītnē, 2010.gadā ar domes lēmumu tika noteikts atbrīvot Dundagas vidusskolas 
skolēnus no maksas par uzturēšanos Jauniešu mītnē mācību gada laikā saskaņā ar 
iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī noteikts pārskatīt lēmumu katra mācību gada 
beigās. 
 2011./2012.mācību gadā prognozējamais audzēkņu skaits, kuri plāno uzturēties 
jauniešu mītnē ir 11 jaunieši. Jauniešu mītnes komunālās izmaksas (elektroenerģija, 
apkure, ūdens, kanalizācija) apkures sezonas mēnešos vidēji sastāda Ls 1100 Ls. 
Nosakot maksu vidusskolas audzēkņiem, kuri uzturas jauniešu mītnē, tiktu daļēji segti 
pašvaldības izdevumi par sniegto pakalpojumu.  
 Priekšlikums:  

Noteikt  vienas dienas  maksu par uzturēšanos Pils Jauniešu mītnē Dundagas 
vidusskolas audzēknim apmērā no Ls 0,50 – 1,00. 
 
Izvērtējot iepriekšpieņemto lēmumu par skolēnu atbrīvošanu no maksas par 
uzturēšanos jauniešu mītnē, cerētais skolēnu pieplūdums vidusskolā nav realizējies, no 
kā secina, ka šis nav galvenais faktors, lai izvēlētos mācīties Dundagas vidusskolā. Ir 
jābūt citiem skolas iniciatīvas izstrādātiem piedāvājumiem ārpus obligātajām mācību 
stundām, kas varētu būt interesanti potenciālajiem vidusskolēniem. 
 
Tiek rosināts: 

1) Noteikt Dundagas vidusskolas audzēkņu uzturēšanos pils jauniešu mītnē bez 
maksas, kuriem vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas 
novadā. 

2) Uz nākamo Sociālo,. Izglītības un kultūras jautājumu komiteju Dundagas 
vidusskolas vadībai sagatavot informāciju par veiktajiem pasākumiem skolēnu 
ieinteresēšanai mācībām Dundagas vsk. 

Pēc ievāktās informācijas, Rojas vidusskolā internāts nav, jo ir bijis nelietderīgi to 
uzturēt, taču pašvaldība nodrošina bezmaksas transportu skolēnu nokļūšanai no 
dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ. 
  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par pils jauniešu mītnes izmantošanas maksu skolēniem”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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16. § 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

G.Abaja, A.Felta 
 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

PAMATOJUMS 

Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

 
IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada 31.marta likuma “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” 11.pants nosaka, ka 
politiski represētās personas statusu piešķir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
amatpersona. Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā. Ar minēto tiesību normu tiek 
noteikts, ka politiski represētās personas statusu vairs nenosaka pašvaldības, līdz ar to 
izbeidzama Dundagas novada pašvaldības Politiski represēto statusa noteikšanas 
komisijas darbība. 
 
Dundagas novadā līdz šim nepietiekami veicinātas sporta aktivitātes, tāpēc izveidojama 
Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija, kas nodarbosies ar sporta aktivitāšu 
veicināšanu novadā. 
 
Mēneša ceturtajās trešdienās salīdzinoši bieži tiek rīkoti pašvaldības darbībai būtiski 
pasākumi Latvijas Pašvaldību savienībā, Kurzemes plānošanas reģionā un citās 
institūcijās. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka mēneša ceturtās ceturtdienās novērots 
daudz mazāks pašvaldības darbībai būtisks pasākumu skaits, lietderīgi būtu noteikt, ka 
domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 13.00. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose), pret nav, atturas – nav 
(R.Rūmniece izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.229 „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
17.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
 koku ciršanai ārpus meža zemes 

G.Abaja 
 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „ Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes” 
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PAMATOJUMS: 
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 “Kārtība koku ciršanai ārpus 
meža zems” 12.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada 15.augustā saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstule par Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes”. 
Vēstulē  lūgts: 1) precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu; 2) izslēgt 
6.punktu „Būvniecības gadījumā saskaņojums tiek izsniegts pēc būvatļaujas saņemšanas”. 
 
Ministrijas norādes ir pamatotas un saistošo noteikumu precizēšana ir pamatota. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose), pret nav, atturas – nav 
(R.Rūmniece izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos koku ciršanai ārpus 
meža zemes”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

18.§ 
Par saistošo noteikumu "PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS 

UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS" apstiprināšanu 
Ziņo U.Katlaps; A.Zumbergs, G.Abaja, A.Felta, V.Rande 

PAMATOJUMS 

2011.gada 14. jūlija Sociālā, izglītības un kultūras komitejā tika skatīts jautājums par šo 
noteikumu pieņemšanu, bet noteikumi netika pieņemti. 

Šo noteikumu pieņemšana nepieciešama pamatojoties uz Vispārējās izglītības 
likuma 26.panta pirmajā daļā un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā ietverto 
deleģējumu.  

Saistošie noteikumus izstrādāti, ievērojot ārējos normatīvajos aktos ietverto 
regulējumu, tai skaitā:  
1. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā noteikto, ka pašvaldību autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar 
vietām izglītības iestādēs;  

2. Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka katras pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;  

3. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 20.punktā noteikto, ka pašvaldība veic 
obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;  

4. Vispārējās izglītības likums 20.1panta otrajā daļā noteikto, ka pašvaldības savā 
administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu 
pamatizglītības ieguvei;  

5. Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmajā daļā noteikto, ka pašvaldību vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja 
noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus;  
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6. Vispārējās izglītības likuma 26.panta ceturtajā daļā noteikto, ka pirmsskolas 
izglītības iestādes nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus;  

7. Militārā dienesta likuma 53.pantā noteikto, ka profesionālā dienesta karavīram ir 
tiesības ārpus kārtas iekārtot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs;  

8. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 
ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1pantā noteikto, ka 
amatpersonai, kura dienesta interesēs (izņemot pārcelšanu uz izglītības iestādi vai 
no izglītības iestādes sakarā ar izglītības iegūšanu) tiek pārcelta uz citu 
administratīvo teritoriju un maina dzīvesvietu, ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savu 
bērnu pirmsskolas izglītības iestādē;  

9. Robežsardzes likuma 46.1punktā noteikto, ka robežsargam, kurš dienesta interesēs 
tiek pārcelts uz citu apdzīvotu vietu, ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savu bērnu 
pirmsskolas izglītības iestādē 

10.  
u.c normatīvo aktu regulējumus 

 
IZVĒRTĒJUMS 

Līdz šim Dundagas novadā katrā izglītības iestādē ir bijuši izstrādāti uzņemšanas 
noteikumi, bet novadā nav bijusi izstrādāta vienota kārtība pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijai un uzņemšanai Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs grupu komplektācija (izveide) tika noteikta 
29.07.2009. lēmumā Nr.53 „Par Dundagas novada struktūrvienību pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbību un darba samaksu” 1.punktu ar šī punkta papildinājumu ar 1.4.punktu, 
kas paredzēja kārtību apvienoto grupu komplektācijā (28.04.2010. lēmums Nr.178).  

Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību Dundagas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tai skaitā: 

1) vecāku pieteikumu reģistrēšanas kārtību; 
2) bērnu rindas vecāku pārreģistrēšanas kārtību; 
3) gadījumus, kuros vadītājs ir tiesīgs ārpus kārtas piešķirt vietu izglītības iestādē; 
4) bērnu uzņemšanu izglītības iestādē un grupu komplektācijas kārtību; 
5) kārtību, kādā uzņem bērnus speciālās pirmsskolas izglītības programmas 

apguvei; 
6) vecāku pienākumu interesēties par vietas piešķiršanu; 
7) kādi dokumenti iesniedzami, lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē; 
8) iesniegto dokumentu reģistrācijas kārtību un glabāšanas ilgumu; 
9) kārtību, kādā vecākus iepazīstina ar izglītības iestādes darbību reglamentējošiem 

dokumentiem un uzņemto bērnu vecāku un iestādes vadītāja līguma slēgšanu; 
10) izglītības iestādes rīcības kārtība, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi; 
11) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību. 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, tiek veikti redakcionāla rakstura 
labojumi un precizējumi. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 1 
(A.Zumbergs – nesaredz aktualitāti šādu noteikumu izdošanai) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.231 „Par saistošo noteikumu "PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU 
REĢISTRĀCIJAS UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS" 
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
19.§ 

Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 
pirmsskolas programmām sadales kārtību 

Ziņo U.Katlaps; G.Abaja 

PAMATOJUMS 

1. IZM ministra R.Broka 14.01.2010. rīkojums Nr.26 par mācību literatūras iegādei 
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam 

2. IZM valsts sekretāra M.Gruškevica 24.02.2011. rīkojums Nr.87 „Par valsts 
budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ED dalībvalstu 
valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta 
ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 
mācību literatūras iegādei” 

3. VISC vadītāja G.Vasiļevska 22.06.2011. vēstule „Par mācību līdzekļu iegādi 
izglītības programmu īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma 
bērniem”, un VISC vadītāja G.Vasiļevska 14.06.2011. rīkojums Nr.210 „par valsts 
mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai 
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem” 
 

IZVĒRTĒJUMS 
1. IZM ministra R.Broka 14.01.2010. rīkojums Nr.26 „Par mācību literatūras iegādei 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam” paredz Dundagas novadam 
375 Ls lielu mērķdotāciju. 

2. IZM valsts sekretāra M.Gruškevica 24.02.2011. rīkojums Nr.87 „Par valsts 
budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ED dalībvalstu 
valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta 
ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 
mācību literatūras iegādei” Dundagas novada pašvaldībai paredzēti līdzekļi Ls 
256 Ls apmērā angļu valodas apmācību grāmatām un Ls 265 Latvijas vēstures 
mācību literatūras iegādei, kopā Ls 521 

3. Izglītības un zinātnes ministrija ir plānojusi 2011.gadā piešķirt mērķdotāciju 
(kopā – 510 000 LVL) mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, kuras īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu – bērnu no piecu gadu vecuma 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei (pēc 2010./2011.mācību gada datiem). 
Mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādes varēs veikt, izvēloties mācību līdzekļus 
no elektroniskā kataloga. Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestādēm šī 
summa saskaņā ar VISC rīkojumu Nr. 210 ir 1146 Ls. 

 
Visi iepriekšminētie līdzekļi piešķirot mērķdotācijas ir sadalīti ņemot vērā 

skolēnu skaitu uz 1.09.2010. 
Līdzekļi mācību grāmatām (Ls 375 un Ls 521) Dundagas novada Domes kasē ir 

jau ienākuši, bet nav sadalīti pa skolām. 
 Līdzekļi pirmsskolas izglītības programmām (Ls 1146 Ls) solīts, ka ienāks 

oktobra mēnesī. 
Izvērtējot situāciju, ka nepieciešamība pēc mācību literatūras iegādes ir 

2011./12.m.g., priekšlikums – mērķdotācijas sadali veikt atbilstoši skolēnu 
skaitam attiecīgajās klasēs uz 2011.gada 1.septembri. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.232 „Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību 
līdzekļiem pirmsskolas programmām sadales kārtību”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

20.§ 
Par jaunsargu kustību Dundagas novadā 

G.Abaja, A.Felta, S.Šnikvalde, B.Ose 
 

Finanšu komitejas sēdē Jaunsargu kustības vadītājs Dundagā Laimonis Ulmanis 
iepazīstināja deputātus ar jaunsargu kustības būtību, tās nozīmi, par veiktajām 
aktivitātēm iepriekšējā gadā (mācību pārgājieni, sadarbība ar Līvu savienību u.c.) un 
plānoto nākamajā mācību gadā. 

Tā kā līdz šim Dundagas novada pašvaldība nav noslēgusi līgumu ar 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, Dundagas grupa darbojas kā Talsu 
2.vidusskolas 402.jaunsargu vienība. 

 
Šobrīd tiek piedāvāts pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centru, līdz ar ko Dundagai būtu pašai sava jaunsargu vienība.  
Noslēdzot sadarbības līgumu, pašvaldība uzņemas nodrošināt vienību ar atalgojumu 
vadītājam, ar telpām nodarbībām un aprīkojuma novietošanai, sporta bāzes 
izmantošana) 
Konstatē, ka finansējums līdz 2011.gada beigām vadītāja atalgošanai budžetā ir 
paredzēts, par telpu jautājumu ir iesāktas sarunas ar skolas vadību un, domājams, 
problēmu nebūs. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par jaunsargu kustību Dundagas novadā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

21.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

 Ilonas Bernšteines iesniegums par īpašuma „Jaunkristi” ar kadastra Nr.8862-007-
0132 sadalīšanu, reģ. Nr. B-338, 09.08.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 
 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
 Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 
Izvērtējums:  
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Īpašums „Jaunkristi” ar kadastra.Nr. 8862-007-0132 sastāvošs no zemes vienības ar  
kad.apz. 8862-007-0132 0,9514 ha platībā, un  zemes vienības ar  kad.apz. 8862-007-
0133 0,317 ha platībā atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašniece vēlas zemes vienību ar kad.apz. 8862-007-0132 sadalīt divās daļās atbilstoši 
iesniegumā minētajam aprakstam. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īpašuma „Jaunkristi” zemes vienība ar 
kad.apz.8862-007-0132 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Individuālo 
dzīvojamo māju teritorija” (IDz). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar Domes 
25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 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 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
22.§ 

Par detālplānojumu īpašumam CELMI 
G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

LR MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 76.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par detālplānojumu īpašumam CELMI”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
23.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
G.Abaja 

23.1. Pamatojums: 

 Eduarda Upnera iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi īpašumā „Papardes” ar kad.Nr.8850-009-0136 reģ. Nr. U-337, 08.08.2011. 

 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 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

23.2. Pamatojums: 

 Litas Pakalnas-Ozolas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi īpašuma „Meļķi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-015-0053 reģ. Nr. P-

368, 18.08.2011. 

 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 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

24.§ 
Par izmaiņām komisiju sastāvos 

G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada Domes 2011.gada 27.jūlija lēmums Nr. 209 (prot.Nr.12., 
34.1.§) par Ģ.Kalnbirzes atbrīvošanu no izpilddirektora amata 

2. Dundagas novada Domes 2009.gad 1.jūlija lēmums Nr.20 (prot.Nr.2., 19.§) 
Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas izveidošanu 

3. Dundagas novada Domes 2009.gada 29.jūlija lēmums Nr. 51 (prot.Nr.6., 
2.§) Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par izmaiņām komisiju sastāvos”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Regīna Rūmniece. 
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25.§ 
Par skolēnu braukšanas maksām 

 
Par skolēnu braukšanas maksu atvieglojumiem maršrutu tīklu maršrutos Dundagas 

novadā 2011./2012. Mācību gadā un līgumu slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu 

maršrutos. 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, T.Liepa, A.Zumbergs, A.Felta, G.Pirvits, V.Rande, A.Zadiņš 

 

Pamatojums: 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. Panta otrā un trešā daļa. 

2. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.” 

3. Dundagas novada domes 26.08.2009. g. lēmums Nr. 97 (protokols Nr. 7., 16.§) 

„Noteikumi par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā”. 

Mērķis 

Braukšanas maksas kompensēšana pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās klātienes 

izglītības iestādes izglītojamajiem. 

 

Izvērtējums: 

1. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” nosaka, 

ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–

9.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas 

izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā un ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības 

saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja 

izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutā. 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā 

teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos 

zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. 

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. g. pieņemto noteikumu par skolēnu pārvadāšanu 

Dundagas novadā 2.4. punkts nosaka, ka pašvaldība ar bezmaksas transportu nodrošina 

izglītojamos, kuru dzīvesvieta atrodas tālāk par apstiprināto maršrutu galapunktiem vai 

tuvākai pieturvietai: 2 km 1.-4. klašu skolēniem un 3 km 5.-12. klašu skolēniem. 

4. 2011./2012. Mācību gadā pavisam 100% nepieciešams kompensēt 142 skolēnu braukšanas 

izdevumi, no kuriem 26 ir klātienes vidusskolēni un 116 – pamatskolas skolēni. Apmaksājot 

100% klātienes 10.–12.klases izglītojamos mēnesī pašvaldība papildus pārvadātājam samaksā 

aptuveni Ls 240,-. 

5. Pamatojoties uz 2011.gada 8.aprīļa domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.17 Par skolēnu 

braukšanas kartēm ar š.g. 18.aprīli skolēniem, kuri dzīvo 2-3 km attālumā līdz izglītības 

iestādei tika anulētas braukšanas kartes nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ dzīvesvietā sekojošos maršrutos: 

* Slimnīca – Dundaga – Slimnīca 

* Ozollapas – Dundaga – Ozollapas 

* Mežvistas – Dundaga – Mežvistas 

* Baltā skola – Dundaga – Baltā skola 

6. Anulēto karšu vietā līdz mācību gada beigām tika izsniegtas kartes braukšanai tikai vienā 

virzienā: no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei: 
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* Slimnīca – Dundaga 

* Ozollapas – Dundaga 

* Mežvistas – Dundaga 

* Baltā skola – Dundaga 

Papildus, vienu reizi nedēļā, tika nodrošināta izlietoto līdzekļu atmaksa biļešu iegādei 

sabiedriskā transportā pretējā virzienā.  

7. Pamatojoties uz Dundagas vidusskolas iesniegtajiem un kopīgi ar pašvaldību 

aktualizētajiem skolēnu-braucēju sarakstiem no lēmuma projekta 6.punktā minētajām  

pieturvietām/maršrutiem Dundagas vidusskolu apmeklēs un Pārvadātāja transportu būs 

nepieciešams izmantot sekojošiem skolēniem (skaits) 

* Slimnīca – 1 (pamatsk.)  

* Ozollapas – 10 (pamatsk.) 

* Mežvistas – 7 (6 pamatsk., 1 – vsk.) 

* Baltā skola – 5 (4 pamatsk., 1 – vsk.) 

8. Dundagas novada Domes 26.08.2009. g. pieņemto noteikumu par skolēnu pārvadāšanu 

Dundagas novadā 2.4. punkts nav īsti korekts, jo MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. 

„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” nosaka, ka tiesības saņemt kompensāciju ir ārpus 

pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri ir izmantojuši sabiedrisko transportu 

nokļūšanai no dzīves vietas uz mācību iestādi un atpakaļ. 

9. Jāmaina līdzšinējā kārtība norēķinos ar pārvadātāju, jo līdzšinējā, kur pēc iesniegtā rēķina 

par iepriekšējo mēnesi pašvaldībai uzrāda tikai maršruta galējos punktus un braucēju skaitu, 

nesniedz skaidru priekšstatu vai pārvadātājs ir ņēmis vērā, ka braucēji iekāpj dažādās pieturās 

un brauc vienā vai abos virzienos. Pārvadātājam slēdzot līgumu ar pašvaldību, pielikumā 

jāpievieno aktuālās biļešu cenas maršrutos. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.239 /1 „Par skolēnu braukšanas maksām”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, V.Rande,  
A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose), pret nav, atturas – 1 (G.Abaja- nav 
pārliecības par pieņemtā lēmuma ekonomisko pamatojumu) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.239 /2 „Par skolēnu braukšanas maksām”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose), pret 1 (A.Zumbergs), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.239 /3 „Par skolēnu braukšanas maksām”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose), pret- nav, atturas – 1 (A.Zumbergs-nav 
skaidra līguma jēga) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.239 /4 „Par skolēnu braukšanas maksām”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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26.§ 
Par Finanšu komitejas sastāvu 

G.Abaja, V.Rande, G.Pirvits, A.Zumbergs 
Pamats: 
Deputātes Tijas Liepas iesniegums par atbrīvošanu no darba Finanšu komitejā (reģ.Nr. 
L.-374 no 24.08.2011.) 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose), pret- nav, atturas – 1 (A.Zumbergs-
pamatojuma nav) 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.240. „Par Finanšu komitejas sastāvu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

27.§ 
Par komiteju sēžu norises laikiem 

G.Abaja, A.Felta, V.Rande 
 
Mēneša trešdienās salīdzinoši bieži tiek rīkoti pašvaldības darbībai būtiski pasākumi 
Latvijas Pašvaldību savienībā, Kurzemes plānošanas reģionā un citās institūcijās. Ņemot 
vērā iepriekš minēto un to, ka ceturtdienās novērots daudz mazāks pašvaldības darbībai 
būtisks pasākumu skaits, lietderīgi būtu noteikt, ka komiteju sēdes tiktu pārceltas no 
trešdienām uz ceturtdienām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, T.Liepa, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose, A.Zumbergs), pret- nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.241. „Par komiteju sēžu norises laikiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

28.§ 
Par deputātu pieņemšanas laikiem 

G.Abaja, A.Felta, V.Rande 
 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma 95.punkts 
 
Izvērtējums: 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma 95.punkts paredz, ka deputāti rīko iedzīvotāju 
pieņemšanu ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, taču neko nerunā par pieņemšanas 
laika limitu, jo saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikumu „Par atlīdzību 
Dundagas novada pašvaldībā” 3.1. punktu deputāti par deputātu pienākumu pildīšanu 
saņem laika algu, proporcionāli nostrādātajam laikam. Stundas likme ir noteikta ar 
Dundagas novada Domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu Nr. 14 (prot.Nr.2., 13.§) – Ls 3,0 par 
katru nostrādāto stundu domē, pastāvīgajās komitejās, komisijās, darba grupās, valdēs 
un citādi veicot deputāta pienākumus.  
Neparedzot nostrādāto stundu laika limitu apmeklētāju pieņemšanai, ir problemātiski 
paredzēt izdevumus, sastādot budžetu kārtējam gadam. 
 
Deputāti vienojas, ka 
Deputātiem tiek noteikts iedzīvotāju pieņemšanas laiks 1 reizi mēnesī, ne vairāk kā 2 
stundas. 
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Sēde slēgta plkst.13.40. 
 
 
Protokols parakstīts 29.08.2011.  
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.213. 
24.08.2011. 
 

2.§ 
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Pamats: 

 Attīstības nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums. 
 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 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”. 
 
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 Aivaram Teibem uz 6,00 ha (t.sk. 
6,00 ha meža zeme) zemes vienību ar kad. apz. 8850-010-0041 un uz 9,20 ha (t.sk. 4,70 
ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 4,10 ha meža zeme) zemes vienību ar kad. 
apz. 8850-010-0113 īpašumā „Dzeņi”. Aivars Teibe viena gada laikā no zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanas nav izlietojis arī savas zemes nomas pirmtiesības. 
   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu pašvaldība pieņemot lēmumu 
pēc 30.12.2009., zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
   Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas  likuma” 25.panta 2¹.punktu 6,00 ha zemes vienību ar kad. 
apz. 8850-010-0041 un 9,20 ha zemes vienību ar kad. apz. 8850-010-0113 no īpašuma 
„Dzeņi” ieskaitīt rezerves zemes fondā. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
 
 



22 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.214. 
24.08.2011. 

3.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu 

Pamats: 

 Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums. 
 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. pants. 
 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 11. punkts. 
 
 
   Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 11. punktu: 
   ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo 
īpašumu, kas nav nodots lietošanā vai iznomāts.. 
 
 

   Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Dzēst īpašumam „Dzeņi” ar kadastra apz. 8850-010-0113 aprēķināto nekustamā 
īpašuma nodokli par 2011. gadu Ls 30,36 un papildus aprēķināto nodokli par 2010. gadā 
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi Ls 15,60. 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.215. 
24.08.2011. 
 

4.§ 
Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 

komisijas sastāvā 

PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas 
atsavināšanas komisijas nolikums 

2. Dundagas novada Domes 2011.gada 30.marta lēmums Nr. 83 „Par 
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Iepriekšējais Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 
priekšsēdētājs Ģirts Kalnbirze vairs nestrādā pašvaldībā. Tādēļ lai nodrošinātu komisijas 
darbību nepieciešams apstiprināt jaunu komisijas priekšsēdētāju. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas 

atsavināšanas komisijas sastāvā iekļaut izpilddirektoru Mareku Griciku; 
2. Komisijas priekšsēdētāja amatā apstiprināt Mareku Griciku. 

 
 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.216. 
24.08.2011. 

5. § 
Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojums: 

 Danas Sudmales 16.08.2011. iesniegums ar reģ. Nr. S-354. 
 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 
 23.02.2010. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

aktualizācijas noteikumi” 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

   Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purgali” ar kad. Nr. 8850-017-0084 zemes 
vienību ar kad. apz. 8850-018-0098 un piešķirt nosaukumu „Jaunpurgali”. 
 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.217. 
24.08.2011. 

6. § 
Par adreses piešķiršanu 

Pamats: 

  „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 17. panta (2), (4¹) daļa. 
 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2., 6., 28.  punkts. 
 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

   Piešķirt adresi zemes vienībai Tirgus laukums, kadastra Nr. 8862 007 0190: 
 „Vizbules”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. 
 
 

 
 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.218. 
24.08.2011. 
 

7. § 
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

Pamats:  

  Ingvildas Kandes 2011. gada 15. augusta iesniegums Nr. K-352. 
 „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. pants, 15. pants, 17. panta 

(2), (4¹) daļa. 
 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2., 6., 28.  punkts. 
 
Izvērtējums: 
   Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai darbībai paredzēta ēka. Adresi piešķir 
saskaņā ar pašvaldības lēmumu. Adresācijas objektu nosaukumus  piešķir ievērojot 
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, 
ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 
   Ēkas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības 
kompetentās institūcijas sniegto informāciju. 
  Šobrīd adrešu reģistrā ēkām un būvēm , kas atrodas zemes vienības „Alkšņi” (kadastra 
Nr. 8862 002 0065), jau ir reģistrēta adrese „Alkšņi”, Mazirbe, Kolkas pagasts, šo adresi 
vēlams saglabāt arī turpmāk. Būves nepieder zemes lietotājai Ingvildai Kandei.  
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

   Piešķirt nosaukumu „Alkšņi” un saglabāt adresi dzīvojamai mājai (kadastra 
apzīmējums 8862 002 0065 001) un ar to funkcionāli saistītām ēkām „Alkšņi”, Mazirbe, 
Kolkas pagasts. 
 
 

 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.219. 
24.08.2011. 

8.§ 
Par ierakstu precizēšanu Adrešu reģistrā 

Pamats: 

 Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011. vēstule Nr.2-04.1-
K/156 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”. 

 „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11. pants. 
 LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 30. punkts. 
 
Izvērtējums: 
   Dundagas pagasta padome 2005. gada 19. decembrī apstiprināja (protokols Nr. 16) 
saistošos noteikumus  Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums”. Šajos 
noteikumos pagasta teritoriālajā ciemu struktūrā jau nav ciems Mežildzere 
(100187706). Mežildzerē nebija viensētu, ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību, 
kurām būtu jāpiešķir jaunas adreses.  
   Pašvaldības dome nolemj mainīt adreses statusu adrešu reģistrā. 
 

 
   Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Adrešu reģistrā Mežildzerei (100187706) atcelt ciema statusu. 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
 
 

 
 
 



28 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.220. 

24.08.2011. 
9. 

Par īpašuma Mežrukši detālplānojuma grozījumiem 

PAMATOJUMS 

1) Ērikas Kļaviņas iesniegums par īpašuma „Mežrukši” sadalīšanu. 
2) MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 30.1., 56., 61. un 67.punkti. 
3) Dundagas novada domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 «Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem» (grafiskā daļa - Teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana). 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Ērika Kļaviņa lūdz atļauju atdalīt no nekustama īpašuma „Mežrukši” zemes vienības 
nr.88620060001  daļu 1,1327 ha platībā, kas saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010. 
saistošiem noteikumiem Nr.26 “Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem 
īpašumiem „Bierandi”, kadastra Nr. 8862-006-0002, Dubultvēji”, kadastra Nr. 8862-006-0030, 
“Mežrukši”, kadastra Nr. 8862-006-0001, „Spuņi”, kadastra Nr. 8862-006-0031” kartogrāfiskajā 
materiālā apzīmēts ar parceles Nr.1 (Mežrukši 3). 
Dundagas novada domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 «Dundagas novada Kolkas 
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem» grafiskajā daļā - Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana paredz pašvaldības koplietošanas ceļu izveidošanu īpašuma „Mežrukši” teritorijā. 
Šobrīd ceļa statuss ir servitūta ceļš, kas pēc būtības tiek izmantots publisko funkciju 
nodrošināšanai. 
Dundagas novada Domes 29.09.2010. saistošo noteikumu Nr.26 grafiskajā daļā un TIAN 
parcelācijas plānā nav noteiktas koplietošanas ceļa ierīkošanai nepieciešamās zemes vienību 
(parceļu) robežas un platības. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Uzsākt grozījumu izstrādi detālplānojuma Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta 

nekustamajiem īpašumiem „Bierandi”, kadastra Nr. 8862-006-0002, Dubultvēji”, 
kadastra Nr. 8862-006-0030, “Mežrukši”, kadastra Nr. 8862-006-0001, „Spuņi”, kadastra 
Nr. 8862-006-0031” daļai, kas attiecas uz nekustamā īpašuma „Mežrukši” , kadastra Nr. 
8862-006-0001 teritoriju, lai izdalītu zemes vienības (parceles), kas nepieciešamas 
pašvaldības koplietošanas ceļu ierīkošanai; 

2. Par detālplānojuma daļas grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt  Dairi Runci; 
3. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu izstrādes Darba uzdevumu (1.pielikums). 
4. Slēgt vienošanos par ceļa lietošanas tiesībām. Atbildīgs Saimnieciskais dienests. 

 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.221. 

24.08.2011. 
10. § 

Par zemes nomu 
10.1. Par pašvaldības zemes vienības „1905.gada iela - Akmentiņi” nomu 
 
Pamatojums 
1.Lienes Niceckas 21.07.2011. iesniegums.  
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Izvērtējums 
Saņemts Lienes Niceckas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra 
Nr.8850 0015 0083 lauksaimniecības zemi, kas atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā, 
piemājas saimniecības vajadzībām.  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 
plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, 
kādos atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: 
lauksaimnieciskā izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 
MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
16.2. apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem, kas dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas 
zemes ir nepietiekami. 
Zemes vienības platība ir 0,68 ha, reģistrētais zemes lietošanas veids visā platībā - 
ganības. Zemes vienības kadastrālā vērtība 187 lati. 
Informācija par iznomājamo zemesgabalu ir izlikta pašvaldības domes ēkā. 
 Līdz domes sēdei nav saņemti citi lūgumi par zemes iznomāšanu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Iznomāt bez apbūves tiesībām Dundagas novada pašvaldības valdījuma „1905.gada 
iela - Akmentiņi” zemes vienību ar kadastra Nr.8850 015 0083 uz 5 gadiem; 
2. Zemes nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumus atbilstoši Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļas prasībām. 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.222. 
24.08.2011. 

10. § 
Par zemes nomu 

10.2. Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma „Kraujenieki” nomu 
 
Pamatojums 
1.Gaidas Pečenijas 28.04.2011. iesniegums par novada zemes īpašuma „Kraujenieki” 
daļas iznomāšanu. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Izvērtējums 
Saņemts Gaidas Pečenijas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības „Kraujenieki” 
(8850 014 0053) daļu uz 5 gadiem.  
Iznomāšanai paredzētā teritorija ir apsekota un iezīmēta dabā. Iznomāšanai paredzētā 
teritorija daļēji aizaugusi ar krūmiem, meliorācijas grāvjus ir aizsprostojuši bebri. 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 
pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā 
iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem 
zemes izmantošanas mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes 
auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos. 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā 
noteiktos īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas 
līgumā. 
MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
16.2. apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem, kas dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas 
zemes ir nepietiekami. 
Informācija par iznomājamo zemesgabalu ir izlikta pašvaldības domes ēkā. 
Līdz domes sēdei nav saņemti citi lūgumi par zemes iznomāšanu. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Iznomāt bez apbūves tiesībām Dundagas novada pašvaldības īpašuma „Kraujenieki” 
(zemes vienības kadastra Nr.8850 014 0053) daļu 4,5 ha platībā saskaņā ar pievienoto 
shēmu uz 5 gadiem; 
2. Zemes nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumu s atbilstoši Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļas prasībām. 
 
 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.223. 
24.08.2011. 
 

10. § 
Par zemes nomu 

10.3. Par Dundagas novada pašvaldības zemes vienību nomu 
 
Pamatojums 
1.Jura Lepera 16.06.2011. iesniegums par pašvaldības zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 un Nr. 8850 017 0095, kā arī pašvaldības valdījuma 
„Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) daļas iznomāšanu. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Izvērtējums 
Saņemts Jura Lepera iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi:  
Īpašums „Akmeņdārzu zeme” (kadastra Nr.8850 010 0053) atrodas Dundagas novada 
pašvaldības valdījumā. Zemes vienības kopējā platība ir 7,00 ha. No tiem 5,26 ha ir 
iznomāti. Atlikusī 1,42 ha lauksaimniecības zemes platība īpašumā „Akmeņdārzu zeme” 
netiek izmantota.  
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 (platība 2,00 ha) un Nr. 
8850 017 0095 (platība 2,00 ha) ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Abu zemes vienību 
lauksaimniecības platības netiek izmantotas. 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļa nosaka zemes īpašnieka 
pienākumus: 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā 
iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem 
zemes izmantošanas mērķiem, kā arī 2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes 
auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos. 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10.panta (4)daļa atļauj šā panta (3)daļā 
noteiktos īpašnieka pienākumus deleģēt zemes nomniekam, paredzot tos zemes nomas 
līgumā. 
MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
16.2. apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem, kas dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas 
zemes ir nepietiekami. 
Informācija par iznomājamo zemesgabalu ir izlikta pašvaldības domes ēkā. 
Līdz domes sēdei nav saņemti citi lūgumi par zemes iznomāšanu. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Iznomāt bez apbūves tiesībām saskaņā ar pievienotajām shēmām uz 5 gadiem: 
a)Dundagas novada pašvaldības valdījumā esošā īpašuma „Akmeņdārzu zeme” 
(kadastra Nr.8850 010 0053) daļas 1,42 ha kopplatībā, b) Dundagas novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8850 017 0094 un Nr.8850 
017 0095; 
2. Zemes nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumu, nodrošināt lauksaimniecības 
zemes izmantošanas veidu – pļavas, saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības 
likuma 10.panta (3)daļas prasībām. 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.224. 
24.08.2011. 

11. § 
Par siltumapgādes tīkla renovāciju Mazirbē 

Pamatojums: 
SIA „DIRO” izstrādātais tehniskais projekts . 
 
Izvērtējums: 

Mazirbes speciālās internātpamatskolas 2011. gada budžetā siltumapgādes tīkla 
renovācijai bija paredzēti Ls 6000,00. Pēc tehniskā projekta izstrādes, tika konstatēta 
faktiskā nepieciešamā summa  Ls 25644,77. Summa precizēsies pēc cenu aptaujas 
veikšanas. 

Realizējot projektu „Mazirbes speciālās iznternātpamatskolas infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana” saskaņā ar MK notikumu Nr. 940 14. punktu ERAF finansējuma 
apjoms ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, līdz ar to, projekta kontā 
ieskaitītais līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 26 000,00 apjomā var tik novirzīts 
Mazirbes siltumapgādes tīkla renovācijai. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Veikt cenu aptauju par siltumapgādes tīkla renovāciju Ls 25645,00 robežās; 

2. Veikt Mazirbes speciālās internātpamatskolas budžetā sekojošus grozījumus: 
No koda 2249 uz kodu 5250 Ls 6000,00 
No koda 2312 uz kodu 5250 Ls 8712,00 
No koda 5239 uz kodu 5250 Ls 979,00 
No atlikuma uz kodu 5250 Ls 9954,00 

 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.225. 
24.08.2011. 

12. § 
Par īpašuma „Lorenči” izsoles sākumcenas noteikšanu 

Pamatojums 
1. Dundagas novada Domes 14.04.2011. lēmums Nr.86 „Par nekustamā īpašuma 

„Lorenči” atsavināšanu”.  
2. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

28.07.2011. sēdes lēmums (protokols Nr.5; 2.) 
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pants. 

 
Izvērtējums 
Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lorenči”, Kolkā, 
Kolkas pagastā, Dundagas novadā – zemes gabala un uz tā esošo būvju – atsavināšanas 
noteikumu  nosacījumiem 28.07.2011. plkst.13.00 bija paredzēta nekustamā īpašuma 
„Lorenči” mutiskā izsole ar augšup ejošu soli. Noteiktajā laikā Dundagas novada 
pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija konstatēja, ka nav saņemts 
neviens pieteikums dalībai izsolē. 
Līdz ar to nekustamā īpašuma „Lorenči”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā pirmā 
izsole tika atzīta par nesekmīgu. 
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta (1)daļu, ja pirmā 
izsole ir nesekmīga tiek rīkota otra izsole ar augšupejošu soli, kurā var pazemināt izsoles 
sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Pašvaldības nekustamā īpašuma „Lorenči” (kadastra numurs 8862007 0267) 
atsavināšanai rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli. 
2.Noteikt nekustamā īpašuma „Lorenči” (kadastra numurs 8862007 0267) otrās izsoles 
sākumcenu  7200 (septiņi tūkstoši divi simti) lati. 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.226. 
24.08.2011. 

13. § 
Par īpašuma „Priedītes” izsoles sākumcenas noteikšanu 

 

PAMATOJUMS 

Pašvaldības lēmums Nr.149 no 22.06.2011 par īpašuma pārdošanu izsolē. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Noteikt īpašuma „Priedītes” ar kadastra Nr.88620010101 Sīkragā 0,15 ha platībā, izsoles 
sākumcenu 6400 (seši tūkstoši četri simti) latu. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.227. 
24.08.2011. 

14. § 
Par finansējuma palielināšanu projektam 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punkts, 21.pants 
 
IZVĒRTĒJUMS 

Sakarā ar to, ka ir izveidojušies brīvie līdzekļi, LAD iesniegto projektu  ietvaros, ir 
jānolemj, kur virzīt šos brīvos līdzekļus Ls 1850,23 apmērā.  

Dundagas brīvdabas estrādes būvniecībā celtniecības projekts un tāme tiks 
izstrādāts atbilstoši pieejamajam finansējumam. Tātad jo vairāk būs naudas, jo 
pilnvērtīgāka būs estrādes būvniecības iespējas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Noteikt, ka neizmantoto ELFLA pasākuma „Pakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” finansējuma summu Ls 1850,23 apmērā, iekļaut projekta „Vasaras 
brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā” attiecināmajās izmaksās. 

2) Precizēt projekta kopējo summu uz Ls 67594,54, no tās attiecināmās izmaksas – 
Ls 55405,36. 

 
 
 

 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.228. 
24.08.2011. 

15. § 
Par pils jauniešu mītnes izmantošanas maksu skolēniem 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada domes lēmums nr.216, 1.§; 22.06.2011. 
 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Noteikt Dundagas vidusskolas audzēkņu uzturēšanos pils jauniešu mītnē mācību 

laikā bez maksas. 
2. Uz nākamo Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu komiteju Dundagas 

vidusskolas vadībai sagatavot informāciju par veiktajiem pasākumiem skolēnu 
ieinteresēšanai mācībām Dundagas vsk. u.c. 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.229. 
24.08.2011. 

16. § 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

PAMATOJUMS 

Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes 2011.gada 24.augusta saistošos noteikumus Nr.13 

“Grozījumi Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums”. 

 
 
 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.230. 
24.08.2011. 

17.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 koku ciršanai ārpus meža zemes 
 
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „ Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes” 
 
PAMATOJUMS 
 
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 “Kārtība koku ciršanai ārpus 
meža zems” 12.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada 15.augustā saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstule par Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes”. 
Vēstulē  lūgts: 1) precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu; 2) izslēgt 
6.punktu „Būvniecības gadījumā saskaņojums tiek izsniegts pēc būvatļaujas saņemšanas”. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes 2011.gada 24.augusta saistošos noteikumus Nr.14 
“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 
„Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes”” 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.231. 
24.08.2011. 

18.§ 
Par saistošo noteikumu "PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS 

UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS" apstiprināšanu 

PAMATOJUMS 

2011.gada 14. jūlija Sociālā, izglītības un kultūras komitejā tika skatīts jautājums par šo 
noteikumu pieņemšanu, bet noteikumi netika pieņemti. 

Šo noteikumu pieņemšana nepieciešama pamatojoties uz Vispārējās izglītības 
likuma 26.panta pirmajā daļā un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā ietverto 
deleģējumu.  

Saistošie noteikumus izstrādāti, ievērojot ārējos normatīvajos aktos ietverto 
regulējumu, tai skaitā:  
11. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā noteikto, ka pašvaldību autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar 
vietām izglītības iestādēs;  

12. Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikto, ka katras pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;  

13. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 20.punktā noteikto, ka pašvaldība veic 
obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;  

14. Vispārējās izglītības likums 20.1panta otrajā daļā noteikto, ka pašvaldības savā 
administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu 
pamatizglītības ieguvei;  

15. Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmajā daļā noteikto, ka pašvaldību vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja 
noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus;  

16. Vispārējās izglītības likuma 26.panta ceturtajā daļā noteikto, ka pirmsskolas 
izglītības iestādes nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus;  

17. Militārā dienesta likuma 53.pantā noteikto, ka profesionālā dienesta karavīram ir 
tiesības ārpus kārtas iekārtot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs;  

18. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 
ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1pantā noteikto, ka 
amatpersonai, kura dienesta interesēs (izņemot pārcelšanu uz izglītības iestādi vai 
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no izglītības iestādes sakarā ar izglītības iegūšanu) tiek pārcelta uz citu 
administratīvo teritoriju un maina dzīvesvietu, ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savu 
bērnu pirmsskolas izglītības iestādē;  

19. Robežsardzes likuma 46.1punktā noteikto, ka robežsargam, kurš dienesta interesēs 
tiek pārcelts uz citu apdzīvotu vietu, ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savu bērnu 
pirmsskolas izglītības iestādē 

20.  
u.c normatīvo aktu regulējumus 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.augusta saistošos noteikumus 
Nr.15 PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UNUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
 
 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.232. 
24.08.2011. 

19.§ 
Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 

pirmsskolas programmām sadales kārtību 

PAMATOJUMS 

1. IZM ministra R.Broka 14.01.2010. rīkojums Nr.26 par mācību literatūras 
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam 

2. IZM valsts sekretāra M.Gruškevica 24.02.2011. rīkojums Nr.87 „Par valsts 
budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ED dalībvalstu 
valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību 
priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri” paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei” 

3. VISC vadītāja G.Vasiļevska 22.06.2011. vēstule „Par mācību līdzekļu iegādi 
izglītības programmu īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma 
bērniem”, un VISC vadītāja G.Vasiļevska 14.06.2011. rīkojums Nr.210 „par 
valsts mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas 
īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem” 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.  Sadalot mērķdotācijas pa izglītības iestādēm 2011.gadā mācību līdzekļiem un 
literatūrai, ņemt vērā izglītojamo skaitu atbilstošajā izglītības programmā un 
klasē, kam mērķdotācija paredzēta, uz 1.09.2011. 

2. Par mērķdotācijas sadali atbildīgs novada izglītības speciālists U.Katlaps. 
3. Mērķdotācijas sadali apstiprina ar novada domes izpilddirektora rīkojumu.  

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.233. 
24.08.2011. 

20.§ 
Par jaunsargu kustību Dundagas novadā 

 
 
Šobrīd tiek piedāvāts pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centru, līdz ar ko Dundagai būtu pašai sava jaunsargu vienība.  
Noslēdzot sadarbības līgumu, pašvaldība uzņemas nodrošināt vienību ar atalgojumu 
vadītājam, ar telpām nodarbībām un aprīkojuma novietošanai, sporta bāzes 
izmantošana) 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Slēgt sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par jaunsargu interešu 
izglītības programmas realizēšanu Dundagas vidusskolā.                           
 

 
 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.234. 
24.08.2011. 

21.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 

Pamats: 

 Ilonas Bernšteines iesniegums par īpašuma „Jaunkristi” ar kadastra Nr.8862-007-
0132 sadalīšanu, reģ. Nr. B-338, 09.08.2011. 

 Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 
 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
 Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 
Izvērtējums:  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īpašuma „Jaunkristi” zemes vienība ar 
kad.apz.8862-007-0132 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Individuālo 
dzīvojamo māju teritorija” (IDz). Plānotā zemes vienības sadale nav pretrunā ar Domes 
25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 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 „Jaunkristi” zemes vienības ar 
kad.apz.8862-007-0132 sadalīšanai saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu. 

2. Atbilstoši Kolkas pagasta teritorijas izmantošanas un 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        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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.235. 
24.08.2011. 

22.§ 
Par detālplānojumu īpašumam CELMI 

PAMATOJUMS 

LR MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 76.punkts. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes doto darba uzdevumu ir notikusi Dundagas novada 
Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Celmi” zemes vienības Nr.88500040016 
teritorijas daļas ar kadastra Nr.885000400168001 detālplānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskā apspriešana, kā arī ir saņemti atzinumi no darba uzdevumā minētajām 
institūcijām. 
VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļai, LR Veselības ministrijas 
Veselības inspekcijai un AS „Latvenergo” nav iebildumu pret sagatavoto detālplānojuma 
1.redakciju.  
Lauku atbalsta dienests informēja par to, ka nosacījumu, kas būtu jāievēro 
detālplānojuma teritorijā nav. 
VZD ir sniedzis pozitīvu atzinumu par izstrādāto grafisko daļu. 
LR VARAM VVD Ventspils RVP un Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona 
administrācija savos atzinumos ir norādījusi uz vairākiem trūkumiem, kas jānovērš 
izstrādājot detālplānojuma Gala redakciju. Pārskats par atzinumiem pievienots lēmuma 
pielikumā.  
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā citi iesniegumi nav 
saņemti.   
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Pilnveidot nekustamā Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Celmi” 
zemes vienības Nr.88500040016 teritorijas daļas ar kadastra Nr.885000400168001 
detālplānojuma 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju. 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.236. 
24.08.2011. 

23.§ 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

23.1. Pamatojums: 

 Eduarda Upnera iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi īpašumā „Papardes” ar kad.Nr.8850-009-0136 reģ. Nr. U-337, 08.08.2011. 

 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:  
Īpašums „Papardes” ar kadastra Nr.8850-009-0136 sastāv no zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-009-0043 2,6 ha platībā,  zemes vienības ar  kad.apz. 8850-009-0056 16,9 
ha platībā un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-009-0136 34,3 ha platībā. Īpašums 
atrodas Muņu teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas apmežot īpašuma „Papardes” zemes vienības ar  kad.apz.8850-009-0043 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,4 ha platībā, zemes vienības ar  kad.apz.8850-009-
0056 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,9 ha platībā un zemes vienības ar  
kad.apz.8850-009-0136 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4 ha platībā. 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta.  
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 „Papardes” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-
009-0043 un  zemes vienībā ar kad.apz. 8850-009-0056 lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut apmežot īpašuma „Papardes” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-009-0043 esošo 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,4 ha platībā, zemes vienības ar  kad.apz.8850-009-
0056 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,9 ha platībā un zemes vienības ar  
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kad.apz.8850-009-0136 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4 ha platībā  saskaņā ar 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu.  
Zemes vienībā ar kad.apz. 8850-009-0043 noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme (NĪLM – 0201).  
Zemes vienībā ar kad.apz. 8850-009-0056 noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme (NĪLM – 0201). 
Zemes vienībā ar kad.apz. 8850-009-0136 noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (NĪLM – 0101). 

 
 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.237. 

24.08.2011. 
23.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

23.2. Pamatojums: 

 Litas Pakalnas-Ozolas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi īpašuma „Meļķi” zemes vienībā ar kad.apz.8850-015-0053 reģ. Nr. P-

368, 18.08.2011. 

 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:  

Īpašums „Meļķi” ar kadastra Nr.8850-015-0050 sastāv no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-

015-0050 9,4 ha platībā, zemes vienības ar  kad.apz. 8850-015-0051 5,3 ha platībā, zemes 

vienības ar  kad.apz. 8850-015-0052 20,3 ha platībā un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-015-

0053 24,2 ha platībā. Īpašums atrodas Jaundundagas teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā.  

Īpašniece vēlas apmežot īpašuma „Meļķi” zemes vienības ar  kad.apz. 8850-015-0053 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 6,5 ha platībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav 

meliorēta.  

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 „Meļķi” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-015-0053 

lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā 

izmantojamā zeme. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Atļaut apmežot īpašuma „Meļķi” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-015-0053 esošo 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 6,5 ha platībā saskaņā ar Dundagas novada Dundagas 

pagasta teritorijas plānojumu.  

Zemes vienībā ar kad.apz. 8850-015-0053 noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecībā 

izmantojamā zeme (NĪLM – 0201). 

 

 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.238. 
24.08.2011. 

24.§ 
Par izmaiņām komisiju sastāvos 

G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada Domes 2011.gada 27.jūlija lēmums Nr. 209 (prot.Nr.12., 34.1.§) 
par Ģ.Kalnbirzes atbrīvošanu no izpilddirektora amata 

2. Dundagas novada Domes 2009.gad 1.jūlija lēmums Nr.20 (prot.Nr.2., 19.§) Par 
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas izveidošanu 

3. Dundagas novada Domes 2009.gada 29.jūlija lēmums Nr. 51 (prot.Nr.6., 2.§) Par 
materiālo vērtību norakstīšanas komisiju 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Saskaņā ar augstākminētajiem novada domes lēmumiem, Dundagas novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas un Materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā iekļauts 
novada pašvaldības izpilddirektors (noteikts vārdiskais sastāvs),  Tādēļ lai nodrošinātu 
komisijas darbību nepieciešams izpilddirektoru Mareku Griciku iecelt minēto komisiju 
sastāvos. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Dundagas novada pašvaldības materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā 
iekļaut izpilddirektoru Mareku Griciku; 

2. Materiālo vērtību norakstīšanas komisijas priekšsēdētāja amatā apstiprināt 
Mareku Griciku. 

3. Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā iekļaut 
izpilddirektoru Mareku Griciku; 

4. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatā apstiprināt Mareku Griciku. 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.239./1 
24.08.2011. 

25.§ 
Par skolēnu braukšanas maksām 

 
Par skolēnu braukšanas maksu atvieglojumiem maršrutu tīklu maršrutos Dundagas 

novadā 2011./2012. Mācību gadā un līgumu slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu 

maršrutos. 

 

Pamatojums: 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. Panta otrā un trešā daļa. 

2. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.” 

3. Dundagas novada domes 26.08.2009. g. lēmums Nr. 97 (protokols Nr. 7., 16.§) 

„Noteikumi par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā”. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Izstrādāt saistošos noteikumus par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā. Skatīt Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejā septembrī. Atbildīgais – finanšu speciāliste Zinta 

Eizenberga. 

 
 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.239./2 
24.08.2011. 

25.§ 
Par skolēnu braukšanas maksām 

 
Par skolēnu braukšanas maksu atvieglojumiem maršrutu tīklu maršrutos Dundagas 

novadā 2011./2012. Mācību gadā un līgumu slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu 

maršrutos. 

 

Pamatojums: 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. Panta otrā un trešā daļa. 

2. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.” 

3. Dundagas novada domes 26.08.2009. g. lēmums Nr. 97 (protokols Nr. 7., 16.§) 

„Noteikumi par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā”. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Noteikt, ka vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem ir 

tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto tā 

pārvadātāja sabiedrisko transportlīdzekli, ar kuru pašvaldība ir slēgusi līgumu par 

pakalpojuma sniegšanu maršrutos. 

 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.239./3 
24.08.2011. 

25.§ 
Par skolēnu braukšanas maksām 

 
Par skolēnu braukšanas maksu atvieglojumiem maršrutu tīklu maršrutos Dundagas 

novadā 2011./2012. Mācību gadā un līgumu slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu 

maršrutos. 

 

Pamatojums: 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. Panta otrā un trešā daļa. 

2. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.” 

3. Dundagas novada domes 26.08.2009. g. lēmums Nr. 97 (protokols Nr. 7., 16.§) 

„Noteikumi par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā”. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Izsniegt Dundagas vidusskolas skolēniem braukšanas kartes ar šādiem nosacījumiem: 

1) Braukšanas kartes ar apmaksātu braucienu vienā virzienā (uz skolu) 

izsniedz vidusskolēniem (10.-12.klase), izņemot tiem, kuri dzīvo pils 

jauniešu mītnē (tiem kartes izsniegtas netiek) 

2) Braukšanas kartes ar apmaksātu braucienu abos virzienos (1. – 9.klase) 

 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.239./4 
24.08.2011. 

25.§ 
Par skolēnu braukšanas maksām 

 
Par skolēnu braukšanas maksu atvieglojumiem maršrutu tīklu maršrutos Dundagas 

novadā 2011./2012. Mācību gadā un līgumu slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu 

maršrutos. 

 

Pamatojums: 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. Panta otrā un trešā daļa. 

2. MK noteikumi Nr. 872 no 04.08.2009. „Noteikumi par pasažieru kategorijām, 

kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos.” 

3. Dundagas novada domes 26.08.2009. g. lēmums Nr. 97 (protokols Nr. 7., 16.§) 

„Noteikumi par skolēnu pārvadāšanu Dundagas novadā”. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Slēgt līgumus ar pārvadātājiem par pakalpojuma sniegšanu maršrutos. 

 
 
 
 
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.13.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.240. 
24.08.2011. 

26.§ 
Par Finanšu komitejas sastāvu 

Pamats: 
Deputātes Tijas Liepas iesniegums par atbrīvošanu no darba Finanšu komitejā (reģ.Nr. 
L.-374 no 24.08.2011.) 
 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55.pantu katram deputātam ir jābūt vismaz vienas 
domes komitejas loceklim. T.Liepa darbojas arī Attīstības un plānošanas jautājumu 
komitejā.  
 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma  36.punkts paredz, ka Finanšu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks ir domes priekšsēdētāja vietnieks, kuram, lai viņš varētu būt 
par komitejas priekšsēdētāja vietnieku, ir jābūt komitejas sastāvā. 
 
Līdz šim komitejas sastāvā bija domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits, taču ar 
Dundagas novada Domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu par domes priekšsēdētājas 
vietnieci ir ievēlēta deputāte Linda Vīksna. 
 
Tā kā, deputāte T.Liepa ir no vienas vēlētāju apvienības ar L.Vīksnu, savstarpējā maiņa ir 
atbilstoša normatīvo aktu prasībām, līdz ar ko 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Finanšu komitejas sastāvā izdarīt sekojošas izmaiņas: 
1) Atbrīvot deputāti Tiju Liepu no Finanšu komitejas locekļa pienākumu veikšanas; 
2) Apstiprināt Finanšu komitejas sastāvā domes priekšsēdētājas vietnieci Lindu 

Vīksnu. 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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27.§ 
Par komiteju sēžu norises laikiem 

 
Mēneša trešdienās salīdzinoši bieži tiek rīkoti pašvaldības darbībai būtiski pasākumi 
Latvijas Pašvaldību savienībā, Kurzemes plānošanas reģionā un citās institūcijās. Ņemot 
vērā iepriekš minēto un to, ka ceturtdienās novērots daudz mazāks pašvaldības darbībai 
būtisks pasākumu skaits, lietderīgi būtu noteikt, ka komiteju sēdes tiktu pārceltas no 
trešdienām uz ceturtdienām. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Ar septembri noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 
- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja – katra mēneša otrajā ceturtdienā 
plkst. 9.00 
-Attīstības un plānošanas komiteja – katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00 
Finanšu komiteja- katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 13.00. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
 
 

 
 
 
 


