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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.17. 
2011.gada 27.oktobbrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.05 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Valdis Rande, Smaida Šnikvalde, 
Aigars Zadiņš, Benita Ose, Regīna Rūmniece, Aldons Zumbergs, Ēriks Bērzkalns 
Nepiedalās: Tija Liepa, Asja Felta - darba dēļ, Linda Pavlovska- atrodas ārzemju 
komandējumā, Irina Jānberga – veselības dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Raitis Sirkels, 
Ilona Onzule, Uģis Kaugurs, Guntis Kārklevalks 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
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 Dundagas vsk. telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem 
3. Par saistošajiem noteikumiem Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas 

novadā 
4. Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem 
5. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu 
6. Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika 

precizēšanu 
7. Par īpašumu „Jūras Pērles” 
8. Par zemes nomas pirmtiesībām 
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
10. Par adreses piešķiršanu 
11. Par zemes ierīcības projektu īpašumam Trīskalniņi 
12. Par pirmskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi 
13. Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā darbība 
14. Ētikas komisijas sastāvs 
15. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Dundagas novadā” 
16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
17. Par godināmajiem valsts svētkos 18.novembrī 
Pēc sēdes darba kārtības izsludināšanas, uz domes sēdi tika virzīti vēl divi 
jautājumi: 
18. Par zemes ierīcības projektu 
19. Par nosaukuma piešķiršanu NĪ 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Papildināt sēdes darba kārtību ar 18.punktu „Par zemes ierīcības projektu” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Papildināt sēdes darba kārtību ar 19.punktu „Par nosaukuma piešķiršanu NĪ” 
 
 
Deputāts Aldons Zumbergs iesniedz 5 deputātu (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, V.Randes, 
Ē.Bērzkalna, G.Pirvita) parakstītu priekšlikumu par izmaiņām domes sēdes darba kārtībā 
šādā redakcijā: 
Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likums” 5.panta 2.daļas 4.punktā noteiktajām tiesībām iesniedzam priekšlikumu 
2011.gada 27.oktobra izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā izdarīt sekojošus 
grozījumus: 

1. Darba kārtības 1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Izpilddirektora un domes 
priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi” 

2. Papildināt darba kārtību ar 20.punktu „Par 2011.g.29.septembra domes sēdes 
darba reglamenta pārkāpumiem un sēdes protokola neatbilstību sēdes norisei” 

 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja skaidro, ka saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 
nolikumu, par lēmumu izpildi ziņo pašvaldības izpilddirektors. 
 
Tiek rosināts balsot par iesniegtajiem priekšlikumiem par izmaiņām sēdes darba kārtībā. 
Atklāts un vārdisks balsojums par ierosinājumu Nr.1 Darba kārtības 1.punktu izteikt šādā 
redakcijā: „Izpilddirektora un domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi”: 
Par – 5 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, V.Rande, G.Pirvits), pret – 4 (G.Abaja, B.Ose, 
R.Rūmniece, A.Zadiņš), atturas - nav 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, lēmums nav pieņemts – nav 2/3 deputātu 
atbalsta. 
 
Atklāts un vārdisks balsojums par ierosinājumu Nr.2 Papildināt darba kārtību ar 
20.punktu „Par 2011.g.29.septembra domes sēdes darba reglamenta pārkāpumiem un 
sēdes protokola neatbilstību sēdes norisei”: 
Par – 5 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, V.Rande, G.Pirvits), pret – 3 (B.Ose, 
R.Rūmniece, A.Zadiņš), atturas – 1 (G.Abaja-) 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, lēmums nav pieņemts – nav 2/3 deputātu 
atbalsta. 
 

1. § 
Izpilddirektora  ziņojums par lēmumu izpildi 

 
Domes izpilddirektors M.Griciks informē deputātus par pieņemto lēmumu izpildi un 
citiem veiktajiem darbiem: 

1. Juriskonsultam ir iekārtots atsevišķs kabinets 
2. Notikusi attīstības ideju spēle 
3. Izsludinātās izsoles īpašumiem „Lorenči” un „Priedītes” nav notikušas, jo nebija 

pretendentu. Tiks rīkota atkārtota izsole, ar cenu samazinājumu īpašumam 
„Lorenči” par 20% un īpašumam „Priedītes” par 10% 
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4. Ir veiktas pārrunas ar SI „Kretingos Maistas” par ēdināšanas kvalitāti Dundagas 
vidusskolā, kā arī nosūtīta rakstiska pretenzija. 

5. Ir veikts iepirkums par Maija ielas gājēju celiņa bruģēšanas darbiem /uzvarējusi 
SIA „Delta AP” 

Jautājumi: 
Jautā V.Rande: Ir informācija, ka Dundagas Tautas nama ēkai ir veikta ekspertīze, cik tas 
izmaksāja, no kādiem līdzekļiem un ar kādu nolūku? 
Atbild G.Abaja:  Tas noticis ar sabiedrības līdzdalību un nav veikts par pašvaldības 
līdzekļiem 
 
Jautā S.Šnikvalde: Vai ir plāni par līdzekļu izlietojumu, kas tika plānoti pils gaiteņa 
remontam, ja šie darbi tiks veikti par projekta līdzekļiem? 
Atbild M.Griciks: Tas tiks vēl diskutēts. 
 
Jautā A.Zumbergs: Vai izpilddirektoram nav bijusi saistība ar SIA „Dundagas veselības 
centrs” valdes locekļu izvirzīšanas publiskās aptaujas veikšanu? 
Atbild M.Griciks: Neesmu piedalījies publiskā aptaujā 
Atbild G.Abaja: Pirms tam bija pārrunas ar toreizējo SIA vadītāju Valdi Randi par iespējami 
labāko kandidātu. Ir tiesības noskaidrot darba kolektīva viedokli. 
 
Jautā V.Rande: Vai pašvaldībai ir zināms, ka otrdienās plkst.18.00 pašvaldības telpās tiek 
organizēts nesankcionēts saiets, ko organizē bērnu dienas centrs „Mājas”? 
Atbild G.Abaja: Vai ir norādes par aicinājumiem par publiski rīkotām sanāksmēm? Ja ir, 
lūgums iesniegt. 
  

2.§ 
Par Dundagas vsk. telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja 
Pamatojums: 
1. 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem". 

2. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 199. No 28.10.2009. par maksas pakalpojumiem 
Dundagas vidusskolā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par Dundagas vsk. telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem”. 
Lēmums pievienots protokolam 
 

3.§ 
Par saistošajiem noteikumiem  

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā 
Ziņo U.Kaugurs; G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
Likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts 
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MĒRĶIS 

Noteikt ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmērus, 
nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Dundagas novada administratīvajā 
teritorijā. 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome var pieņemt 
saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos 
noteikt nodokļu apmērus. 
A.Zumbergs iebilst pret 4.1.2.6. punktā minētajām izglītības, slimnīcas vai veselības 
aprūpes iestādes vajadzībām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.291 „Par saistošajiem noteikumiem Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu Dundagas novadā”. Lēmums pievienots protokolam 
 
 

4.§ 
Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants un 14.panta otrās daļas 3.punkts 
 
MĒRĶIS 
Noteikt apdrošināmās  pašvaldības ēkas 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Ir iesniegti trīs apdrošināšanas kompāniju izcenojumi par ēkām.  
 
A.Zumbergs iesaka noteikt Kubalu skola-muzeja un tā krājumu apdrošināšanu kā 
prioritāti un skatīt budžeta iespējas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.292 „Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem”. Lēmums 
pievienots protokolam 
 

5.§ 
Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts; Dundagas novada pašvaldības 
2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības 
nolikums” 15.punkts 
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IZVĒRTĒJUMS 
Iepriekš tika sasaukta apspriede, kur attiecīgās nozares pašvaldības speciālisti 

sanāca, lai veiktu situācijas analīzi un sniegtu priekšlikumus domei, par iespēju veikt 
apsaimniekošanu Kolkā.  

Noskaidrots, ka Kolkā potenciāli ir 7 daudzdzīvokļu ēkas, kas iespējams būtu 
jāapsaimnieko. Apsaimniekošanas jautājums skatāms kompleksi, kas sevī pilnībā vai daļēji 
ietver ēkas remontus, pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu, apkures jautājumu 
risināšanu, ūdens un kanalizācijas sistēmu uzraudzību, atkritumu apsaimniekošanu. 
Vēsturiski Kolkā nav bijuši komunālie uzņēmumi un tādēļ arī ēku apsaimniekošanas 
modelis nekad nav veidots centralizēti. Tas nozīmē, ka katras mājas īpašnieki, 
apsaimnieko māju pēc savas saprašanas, t.i. nav savlaicīgi, vai vispār sekojuši līdzi ēkas un 
to komunikāciju stāvoklim. Dažu dzīvokļu īpašnieki vispār atļāvušies nemaksāt par apkuri 
un veidot atsevišķu (lokālu apkuri) un tml.  

Līdz ar to būtu nepieciešams izveidot darba grupu, kurā būtu iesaistīti arī deputāti.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.293 „Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu”. Lēmums 
pievienots protokolam 

 
6.§ 

Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes 
grafika precizēšanu 

Ziņo:M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
Izmaiņas Attīstības programmas izstrādes vadības grupā 
 
MĒRĶIS 

Līdz 2013.gada 1.janvārim sagatavot un apstiprināt Dundagas novada attīstības 
programmu 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes laikā nomainījies Dundagas novada 
domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs, kā arī 
precizēts vadības grupas sastāvs, līdz ar to izdarāmas izmaiņas Attīstības programmas 
izstrādes vadības grupā. 
Precizējams un lēmumā precīzi norādāms Attīstības un plānošanas nodaļas nosaukums. 
Sakarā ar izmaiņām Attīstības programmas izstrādes vadības grupā precizējams Attīstības 
programmas izstrādes process un izpildes termiņi. 
A.Zumbergs norāda, ka iepriekš paveiktais divās darba grupās (Sociālo jautājumu darba 
grupa un Izglītības jautājumu darba grupa) būtu veicams atkārtoti, jo darbs bija haotisks 
un vāji organizēts. Izglītības darba grupā kopējais vērtējums ir kropls, jo netika ņemta 
vērā demogrāfiskā situācija. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.294 „Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un 
izstrādes grafika precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam 
 
 

7.§ 
Par īpašumu „Jūras Pērles” 

G.Abaja, A.Zumbergs 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.295 „Par īpašuma „Jūras Pērles””. Lēmums pievienots protokolam 
 
 

8.§ 
Par zemes nomas pirmtiesībām 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par zemes nomas pirmtiesībām”. Lēmums pievienots 
protokolam 
 

9.§ 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo R.Sirkels; G.Abaja 

9.1. Pamats: 

• Liesmas Jēkabsones iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 
īpašumā Jaungrāveri, 04.10.2011. Nr. J-454 

• 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 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam 
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9.2. Pamats: 

• Dzintras Kaleres iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 
īpašumā Emerkalni, 11.10.2011. Nr. K-463 

• 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 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.298 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam 
 

9.3. Pamats: 

• Diānas Siliņas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 
Ciemgaļi, 12.10.2011. Nr. S-471 

• 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 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.299 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam 
 
Domes priekšsēdētāja informē, ka tiks gatavots nolikums par šo jautājumu izskatīšanas 
pilnvarojumu Attīstības un plānošanas nodaļai, jo atļauja vai aizliegums tiek pamatos ar 
Dundagas novada Teritorijas plānojumu. 
 
 

10.§ 
Par adreses piešķiršanu 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
   Pieņemt lēmumu Nr.300 „Par adreses piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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11.§ 
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Trīskalniņi 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
   Pieņemt lēmumu Nr.301 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Trīskalniņi”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums. 
 

12.§ 
Par pirmskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi 

Ziņo I.Onzule; G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada 2009.gada 29.jūnija sēdes lēmums Nr.53 par Dundagas novada 
struktūrvienību pirmsskolas izglītības iestāžu darbību un darba samaksu. IZM 2010 GADA 
15.SEPTEMBRA VĒSTULE Nr.1-20/6174, kas adresēta Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai, Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes iestādēm, izglītības 
speciālistiem Ieteicamās pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu atbalsta personāla 
amatu vienības pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Ieteicamās amatu vienības pirmsskolas 
programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kur pirmsskolas mūzikas skolotājam noteikts 
0,2 amata vienības uz grupu. 
 
MĒRĶIS 
Pēc A.Zumberga ierosinājuma tiek labots jautājuma izskatīšanas mērķis: pielāgot 
Dundagas novada pašvaldības atlīdzības nolikumam, atbilstoši normatīviem aktiem. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
   Pieņemt lēmumu Nr.302 „Par pirmsskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 

13.§ 
Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā darbība 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, V.Rande, A.Zumbergs 
MĒRĶIS 
Uzlabot sociālā darba funkcijas 
 
IZVĒRTĒJUMS 

Pēc sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēm, izkristalizējās problēmas, kuras 
nepieciešams risināt. 
Kā būtiskākais tika izvirzīts jautājums par darbinieku sastāvu un pienākumu sadali. 
Iepriekš, sociālā dienesta vadītāja vairakkārt bija lūgusi papildus štata vienību, sociālā 
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dienesta funkciju pildīšanai. Arī pansijas „Jaundundaga” vadītāja ir prasījusi papildus 
darbinieku.  
 Lai atrisinātu situāciju un ņemot vērā priekšlikumus, tika izveidota funkcionālā 
shēma (shēma pielikumā) , kas risinātu augstāk minēto problēmu.  Jaunā shēma paredz 
pansijas „Jaundundaga” vadītājas iesaistīšanos sociālā dienesta funkciju pildīšanā, un 
sociālā dienesta darbinieku iesaistīšanos pansijas  „Jaundundaga” funkciju pildīšanā. 
Tādejādi tiks panākts elastīgākas kadru izmantošanas iespējas pēc nepieciešamības.  
Diskusijās tiek skarts jautājums par sociālā darba organizēšanu Kolkas pagasta teritorijā. 
Izpilddirektors skaidroja, ka vispirms tiks sakārtots sociālais darbs Dundagā un tad 
risinās sociālā darba organizēšanu Kolkā. 
A.Zumbergs norāda, ka pansija „Jaundundaga” zaudēs pašvaldības iestādes statusu, līdz ar 
ko ir jāsagatavo grozījumi pašvaldības nolikumā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.303 „Par Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā 
darbība”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

14.§ 
Ētikas komisijas sastāvs 

Ziņo A.Šturms; G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns, V.Rande, B.Ose, 
S.Šnikvalde, G.Pirvits 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada domes 2010.gada 24.martā apstiprinātā Dundagas novada domes 
Ētikas komisijas nolikuma 7.punkts 
 
MĒRĶIS 
Apstiprināt Dundagas novada Domes Ētikas komisijas sastāvu 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada domes 2010.gada 24.martā apstiprinātā Dundagas novada domes 
Ētikas komisijas nolikuma (turpmāk arī – Ētikas komisijas nolikums) 7.punkts nosaka, ka 
ētikas komisijas sastāvu – 5 komisijas locekļus apstiprina novada dome, Ētikas komisijas 
priekšsēdētāju apstiprina no Ētikas komisijas locekļu vidus. 
 
Ētikas komisijas nolikuma 12.punkts nosaka, ka komisijas loceklis nevar piedalīties Ētikas 
komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts sūdzības izskatīšanā (personīgi, 
amata pakļautības kārtībā). 
 
No Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības nolikums” (skatīt saistošo noteikumu 2.pielikumu), kā arī 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 31. un 32.panta izriet, ka visas pašvaldības institūcijas 
atrodas vienotā hierarhiskā sistēmā, kurā viena institūcija ir padota citai institūcijai, un ka 
valsts pārvaldē amatpersonas iekļautas vienotā hierarhiskā sistēmā, kurā viena 
amatpersona ir padota citai amatpersonai. 
 
Dundagas novada Domes 2010.gada 24.marta nolikuma “Dundagas novada domes Ētikas 
komisijas nolikums” 2.punkts paredz, ka Dundagas novada domes Ētikas komisija izskatīs 
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sūdzības par Dundagas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību darbinieku rīcību. 
Secināms, ka tiks vērtētas amatpersonas (darbinieki), kuri atrodas dažādos hierarhiskās 
sistēmas un padotības līmeņos. Situācija, kurā hierarhiski zemāka amatpersona 
(darbinieks) vērtē hierarhiski augstāku amatpersonu (darbinieku) nekādā veidā 
neveicinātu, bet drīzāk pat radītu neiespējamu, Ētikas komisijas nolikuma 12.punkta 
ievērošanu. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka vispiemērotākie kandidāti darbībai Ētikas 
komisijā ir hierarhiski augstākās amatpersonas – domes deputāti – un ar pašvaldības 
darbu, pasūtījumiem, citiem iegūstamajiem labumiem nesaistītas personas. 
 
Deputāte L.Pavlovska norādījusi, ka netiek pildīts 2011.gada 28.aprīļa novada domes 
lēmums Nr. 113 Par Ētikas komisijas lēmumu, ar kuru dome ir lēmusi: Deputātes G.Abajas 
iesnieguma izskatīšanai, attiecībā uz domes priekšsēdētāju,  izveidot komisiju šādā 
sastāvā: Tija Liepa, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns, Aigars Zadiņš, Guntis Pirvits. 
Komisijas vadītājs – Ēriks Bērzkalns. 
 
Debates: 
Ē.Bērzkalns: Lēmumā nebija norādīts lēmuma izpildes termiņš. Aicina atcelt lēmumu vai 
vismaz atbrīvot viņu no komisijas vadīšanas. Uzskata, ka nevar vadīt ar domes lēmumu 
noteiktā  jautājuma izskatīšanu, jo, tā kā  ir mainījies domes priekšsēdētājs, būtu neētiski 
to izskatīt attiecībā uz iepriekšējo domes priekšsēdētāju, kurš nu ir deputāts. Uzskata, ka 
izskatāmajā jautājumā nav ētikas pārkāpuma. 
A.Zadiņš aicina neattiekties Ē.Bērzkalnu no komisijas vadīšanas, jo saskata iespēju 
komisijai minētajā sastāvā strādāt. Cilvēki, kuri nav saistīti ar pašvaldības darbu,  nevarēs 
izprast jautājumu būtību. Uzskata, ka arī pats nevar veikt šos pienākumus. 
B.Ose: Ir jāapvienojas kopējā darbā un jābeidz kašķēties. 
R.Rande piekrīt, ka ir jāmainās pašiem, jārunā par attīstību bez „asumiem” un tad Ētikas 
komisija nebūs vajadzīga. 
S.Šnikvalde: Ētikas komisija strādā arī uz citām pašvaldības iestādēm un 
struktūrvienībām, ne tikai uz deputātiem. Situācijas var būt dažādas, arī tādas, ka ir 
nepieciešama Ētikas komisijas dalība. Neatbalsta komisijas likvidēšanu. 
G.Abaja: Ir jāvienojas, vai varam izveidot komisiju, vai atsakāmies no tās. 
G.Pirvits ierosina noklausīties kādu lekciju par ētikas jautājumiem. 
Ē.Bērzkalns atsauc savu nevēlēšanos darboties komisijā, jo iekavētais iesniegums ir 
jāizskata līdz galam un to var izdarīt izpildot domes lēmumu. 
G.Abaja iesaka izsludināt pieteikšanos darbam Ētikas komisijā vai arī uzdot iestādēm 
izvirzīt kandidātus. 
 
A.Zumbergs informē, ka balsojumā, kā ieinteresētā persona, nepiedalās. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, 
B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 2 (G.Pirvits- lēmums nav pilnīgs, V.Rande- nav 
skaidrības par lietderību) 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.304 „Ētikas komisijas sastāvs”. Lēmums pievienots protokolam. 
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15.§ 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Dundagas novadā” 
Ziņo A.Šturms; G.Abaja 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.305 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Dundagas novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
16.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu  
Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.306 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

17.§ 
Par valsts svētkos godināmajiem 

Ziņo B.Ose: G.Abaja, V.Rande, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
Izvērtējums 
Ņemot vērā iesniegtos kandidātu pieteikumus, saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 
apbalvojumu nolikumu, komisija ir izvērtējusi pieteiktos kandidātus godināšanai valsts 
svētkos 18.novembrī, un iesaka novada domei apbalvošanai apstiprināt: 
1. apbalvošanai ar goda nosaukumu ‘’Par mūža ieguldījumu 2011’’ divus  kandidātus 
- Dzidru Bērziņu  
- Lidiju Siliņu  
 

2.Nominācijai ‘’Gada cilvēks Dundagas novadā 2011’’ 
Baibu Dūdu 
 

3. Nominācijai ‘’Gada ģimene 2011’’  
Ansi un Janu Rodertus. 
 

4. Nominācijai ‘’Gada jaunietis Dundagas novadā 2011’’   
Lieni Rumpi  
 
5. Nominācijai ‘’Gada uzņēmums Dundagas novadā 2011’’- divus uzņēmumus  
- Pāces vilnas fabriku; 
- SIA ‘’Līcis-93’’ 



12 
 

  
6.Nominācijai ‘’Gada varonis Dundagas novadā 2011’’ 
Ēvaldu Spridzānu  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.307 „Par valsts svētkos godināmajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.308 „Par valsts svētkos godināmajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (G.Abaja, A.Zadiņš, B.Ose), pret -5 
(A.Zumbergs, S.Šnikvalde, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, V.Rande), atturas –1 (G.Pirvits) 
 
Par izvirzītajiem pretendentiem apbalvošanai nominācijā ‘’Gada ģimene 2011’’ lēmums 
netiek pieņemts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.309 „Par valsts svētkos godināmajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose), pret nav, atturas – 1 (R.Rūmniece) 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.310 „Par valsts svētkos godināmajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.311 „Par valsts svētkos godināmajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

18.§ 
Par zemes ierīcības projektu 

Ziņo R.Sirkels; G.Abaja, B.Ose 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.312 „Par zemes ierīcības projektu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

19.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu 

 G.Abaja 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.313 „Par nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

 
Sēde slēgta plkst.16.56. 
 
 
Protokols parakstīts 02.11.2011.  
 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.290. 

27.10.2011. 
2.§ 

Par Dundagas vsk. telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem 
 
Pamatojums: 

1. 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem". 

2. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 199. No 28.10.2009. par maksas 
pakalpojumiem Dundagas vidusskolā. 

 
Izvērtējums: 

MK noteikumi Nr.515 izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta trešo daļu. Noteikumi nosaka valsts, 
pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas kārtību un 
izņēmumus, kā arī nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus. 

Nepieciešams pārskatīt 28.10.2009. Dundagas novada domes lēmums Nr. 199. par maksas 
pakalpojumiem Dundagas vidusskolā, jo spēkā esošā telpas īres maksa Dundagas 
vidusskolā 0,20Ls/m2 neatbilst faktiskajam aprēķinam pēc MK noteikumos Nr. 515 
noteiktās metodikas. Dundagas vidusskolā viens m2 faktiski 2011. gadā izmaksā Ls 0,63 
mēnesī bez PVN. 
Gadījumos, kad skola atsevišķiem pasākumiem vai treniņiem iznomā zāli un citas skolas 
telpas, tad nepieciešama noteikt nomas maksa par vienu stundu. Ņemot vērā apkopēju, 
dežurantu un kurinātāju atlīdzību uz 500m2, ūdens, elektrības un saimniecības līdzekļu 
patēriņu diennaktī, telpu noma bez PVN pasākumiem Ls 2,00 stundā. 
Tiek izteikts priekšlikums attiecībā uz pastāvīgajiem īrniekiem un nomniekiem jaunos 
izcenojumus piemērot ar 2012.gada 1.janvāri. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1) Noteikt sekojošas telpu nomas un īres maksas Dundagas vidusskolā: 
1.1. Telpu noma bez PVN publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas 
funkcijas veikšanai un privāto tiesību subjektiem 0,63 Ls/m2 mēnesī. 
1.2. Dzīvojamās telpas īre 0,63 Ls/m2 mēnesī (bez PVN) 
1.3. Telpu noma pasākumiem Ls 2,00 stundā (bez PVN)  
2) Noteikt, ka 1.1. un 1.2. punkti stājas spēkā ar 01.01.2012. un 1.3. punkts - ar 
01.11.2011. 
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3) Uzdot finanšu speciālistei Z.Eizenbergai līdz Finanšu komitejas sēdi novembrī pārskatīt 
visu telpu nomas un īres maksas pašvaldības īpašumos. 

 
 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.291. 

27.10.2011. 
3.§ 

Par saistošajiem noteikumiem  
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā 

PAMATOJUMS 
Likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome var pieņemt 
saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos 
noteikt nodokļu apmērus. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.20 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā” (pievienots pielikumā). 

 
 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.292. 

27.10.2011. 
 

 
4.§ 

Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants un 14.panta otrās daļas 3.punkts 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Atvēlēt pašvaldības objektu apdrošināšanai līdz Ls 2500  nākamā gada pašvaldības 
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas budžetā, un 
pilnvarot izpilddirektoru veikt pašvaldības ēku apdrošināšanu uz gadu par minēto 
summu. 

2. Papildus izvērtēt iespējas muzeja krājumu, birojtehnikas apdrošināšanai. 
 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.293. 

27.10.2011. 
5.§ 

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts; Dundagas novada pašvaldības 
2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības 
nolikums” 15.punkts 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Izveidot darba grupu par apsaimniekošanas jautājumiem sekojošā sastāvā: 
Mareks Griciks – darba grupas vadītājs 
Benita Ose 
Tija Liepa  
Aigars Zadiņš 
Aldis Pinkens 
Aigars Šturms 
Aigars Kehers 
Andrejs Bāliņš 
Guntis Kārklevalks 
2. Noteikt darba grupas darbības uzdevumu- izstrādāt priekšlikumus Kolkas ciema 
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas jautājumos un priekšlikumus iesniegt līdz 
2011.gada 30.novembrim. 

 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.294. 

27.10.2011. 
 

6.§ 
Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes 

grafika precizēšanu 

PAMATOJUMS 
Izmaiņas Attīstības programmas izstrādes vadības grupā 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas sastāvā: 
• priekšsēdētāja – Gunta Abaja, 
• izpilddirektors – Mareks Griciks, 
• attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – Lauris Laicāns, 
• Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas nodaļas vadītāja/plānotāja: Dace 

Strazdiņa, 
• atbildīgais par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu – Ilze Šteine, 
• atbildīgais par kultūrvidi – Baiba Dūda, 
• atbildīgais par izglītību un sportu – Uldis Katlaps, 
• atbildīgais par sociālo un veselības aprūpi – Ineta Mauriņa, 
• atbildīgais par ekonomiku un uzņēmējdarbību – Ilze Šteine, 
• atbildīgais par tehnisko un sociālo infrastruktūru – Guntis Kļaviņš, 
• atbildīgais par pārvaldību un sabiedriskām attiecībām – Sandra Kokoreviča 
• atbildīgais par dabas vidi un aktīvo atpūtu – Ērika Kļaviņa un Andris Kojro. 

2. Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes 
termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu un grafiku  nosūtīt 
Kurzemes plānošanas reģionam. 

 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.295. 

27.10.2011. 
7.§ 

Par īpašumu „Jūras Pērles” 

PAMATOJUMS 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 27.09.2011. vēstule Nr. 1.-4860; 
LR Aizsardzības ministrijas 29.04.2011. vēstule MV-N/1311; 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 25.07.2011. vēstule Nr. 1.-3695; 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17) punkts; 
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 1)punkts. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 27.09.2011. vēstulē Nr. 1. – 4860 
lūdz Dundagas novada Domi lemt par nekustamā īpašuma Dundagas nov., Kolkas pag., 
Kolkā, „Jūras Pērles” daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0187 001 un 
tai piekritīgās nodalāmās zemes vienības pārņemšanu Dundagas novada pašvaldības 
īpašumā. 
LR Ministru kabinets 13.10.2010. ir pieņēmis lēmumu nodot īpašuma „Jūras Pērles” 
(kadastra numurs 88620070187) sastāvā esošo daudzdzīvokļu māju ar kadastra 
apzīmējumu 88620070187001 Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” vai 
Dundagas novada pašvaldībai. 
Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 1)punkts nosaka, ka pašvaldības rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 
finanšu līdzekļu izlietojumu. 
Secina, ka tehniskā stāvokļa un komunikāciju trūkuma dēļ, piedāvātais objekts (dzīvojamā 
māja) nav dzīvošanai derīgs. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Atteikties no nekustamā īpašuma Dundagas novada Kolkas pagasta, Kolkā, „Jūras Pērles” 
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0187 001 un tai piekritīgās 
nodalāmās zemes vienības pārņemšanas Dundagas novada pašvaldības īpašumā, jo 
piedāvātais objekts nav dzīvošanai derīgs. 

 
 

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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.296. 

27.10.2011. 
8.§ 

Par zemes nomas pirmtiesībām 

PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada Domes 29.09.2011. lēmums Nr.252 „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu”; 

2. Alfona Kārklevalka 11.10.2011. iesniegums; 
3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (2)daļa. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma prasību izpildi.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2011. lēmumu Nr.252 (Pielikums Nr.1) ir 
izbeigtas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.88500080085, platība 0,25 ha 
pastāvīgās lietošanas tiesības Alfonam Kārklevalkam (personas kods ___________________). 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.88500080085 saskaņā ar Domes 29.09.2011. 
lēmumu Nr.252 (Pielikums Nr.2) ir piekritīga pašvaldībai. Uz zemes atrodas dzīvojamā 
māja, saimniecības ēka un šķūnis. 
Alfons Kārklevalks iesniegumā, kas 12.10.2011 reģistrēts ar Nr.K-466, lūdz iznomāt 
lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.88500080085.  
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta (2)daļa nosaka, ka Alfons Kārklevalks ir ieguvis zemes 
nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu jāslēdz uz laiku, kas 
nav mazāks par 10 gadiem, ja zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz 
īsāku termiņu. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Iznomāt Dundagas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr.8850 008 
0085 Alfonam Kārklevalkam, personas kods __________________ uz 10 gadiem. 

 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.297. 

27.10.2011. 
9.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

9.1. Pamats: 

• Liesmas Jēkabsones iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 
īpašumā Jaungrāveri, 04.10.2011. Nr. J-454 

• 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 „Jaungrāveri” sastāvošs no zemes vienības ar  kad.apz. 8850 021 0054 2,6 ha 
platībā un zemes vienības ar  kad.apz. 8850 021 0055 0,7 ha platībā atrodas Klārmuižas 
teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas apmežot īpašuma „Jaungrāveri” zemes vienības 8850 021 0054 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,6 ha platībā un zemes vienības 8850 021 0055 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,6 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 „Jaungrāveri” zemes vienībā ar kad.apz. 8850 021 
0054 un zemes vienībā ar kad.apz. 8850 021 0055  lauksaimniecībā izmantojamai zemei 
atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašumā 
„Jaungrāveri” ar kad. apz. 8850 021 0054 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,6 ha 
platībā un zemes vienību ar  kad. apz. 8850 021 0055 0,7 ha platībā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 0,6 ha platībā atļaut apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz 
mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.298. 

27.10.2011. 
9.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

9.2. Pamats: 

• Dzintras Kaleres iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi 
īpašumā Emerkalni, 11.10.2011. Nr. K-463 

• 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 „Emerkalni” ar  kad.apz. 8850 018 0094 28,6 ha platībā atrodas Puiškalnciema 
teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas apmežot īpašuma „Emerkalni” zemes vienības lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 1,7 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 „Emerkalni” ar kad.apz. 8850 018 0094 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme, jo teritorijas plānojumā tā atzīmēta kā mežu teritorija. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašumā 
„Emerkalni” ar kad. apz. 8850 018 0094 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,7 ha platībā 
atļaut apmežot un saglabāt lietošanas mērķi kā mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.299. 

27.10.2011. 
9.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
9.3. Pamats: 
• Diānas Siliņas iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 

Ciemgaļi, 12.10.2011. Nr. S-471 
• Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 
• MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 
• Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 
 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar      4.panta 5.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums ir garantēt tiesības 
izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 
Īpašums „Ciemgaļi” ar  kad.apz. 8850 026 0006 81,9 ha platībā atrodas Sabdagas 
teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas apmežot īpašumā „Ciemgaļi” esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4 
ha platībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir meliorēta. 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa 
informē, ka zemes vienībā ar kad.apz. 8850 026 0006 atrodas viena īpašuma meliorācijas 
sistēmas teritorijā. Veicot šīs zemes vienības apmežošanu netiek pasliktināta piegulošo 
platību melioratīvais stāvoklis. 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar 
saistošiem noteikumiem Nr.7, īpašuma „Ciemgaļi” ar kad.apz. 8850 026 0006 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašumā „Ciemgaļi” 
ar kad. apz. 8850 026 0006 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4 ha platībā atļaut 
apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 
Domes priekšsēdētāja informē, ka tiks gatavots nolikums par šo jautājumu izskatīšanas 
pilnvarojumu Attīstības un plānošanas nodaļai, jo atļauja vai aizliegums tiek pamatos ar 
Dundagas novada Teritorijas plānojumu. 

 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.300. 

27.10.2011. 
10.§ 

Par adreses piešķiršanu 

Pamats: 

•  Ilgas Kalnējas, Ginta Cirveļa un Alda Cirveļa 2011. gada 12. oktobra iesniegums Nr. C-
465. 

• „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 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, kas atrodas zemes vienībā „Mežindriķi” (kadastra 
Nr. 8850 005 0036), nav reģistrēta adrese. Ēkas pieder zemes īpašniekiem.  
 

   Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Piešķirt adresi ēkām: 

- šķūnis (kadastra apzīmējums 8850 005 0036 006)  
- garāža (kadastra apzīmējums 8850 005 0036 007) 
- kūts (kadastra apzīmējums 8850 005 0036 008) 
„Mežindriķi”, Vīdale, Dundagas 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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.301. 

27.10.2011. 
11.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam Trīskalniņi 

Pamats: 

• „Trīskalniņi” īpašnieces Melānijas Tīses pilnvarotās personas SIA „Hansaprojekts”, reģ. 
Nr. 42103045558 iesniegums par īpašuma „Trīskalniņi” ar kadastra Nr. 8850-003-
0041 sadalīšanu, reģ. Nr. L-474, 14.10.2011. 

• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
 
Izvērtējums:  
   Īpašums „Trīskalniņi” ar kadastra.Nr.8850-003-0041 sastāv no vienas zemes vienības ar  
kad.apz.8850-003-0041, kopplatība 18,90 ha, uz kuras atrodas arī dzīvojamā māja 
„Trīskalniņi”. Īpašniece vēlas no zemes vienības (atrodas Šlīteres teritoriālā ciema 
teritorijā) atdalīt zemes gabalu 6,00 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida – mežs). 
   Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Trīskalniņi” zemes vienība atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijā „Meža teritorija” (MT) un „Lauksaimniecības teritorija” 
(LT). Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo 
noteikumu Nr.7 prasībām. 
   Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 
izstrādājams zemes ierīcības projekts. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Trīskalniņi” zemes vienības ar 

kad.apz.8850-003-0041 sadalīšanai divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 
pielikumu. 

2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu 
izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata, norādot apgrūtinājumus un to platības, 
aizsargjoslas, kā arī piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes 
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.302. 

27.10.2011. 
12.§ 

Par pirmskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada 2009.gada 29.jūnija sēdes lēmums Nr.53 par Dundagas novada 
struktūrvienību pirmsskolas izglītības iestāžu darbību un darba samaksu. IZM 2010 GADA 
15.SEPTEMBRA VĒSTULE Nr.1-20/6174, kas adresēta Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai, Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes iestādēm, izglītības 
speciālistiem Ieteicamās pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu atbalsta personāla 
amatu vienības pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Ieteicamās amatu vienības pirmsskolas 
programmu īstenošanai izglītības iestādēs, kur pirmsskolas mūzikas skolotājam noteikts 
0,2 amata vienības uz grupu. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Nodrošina vispusīgu katra bērna attīstību, organizē pedagoģisko darbu saskaņā ar 
pirmsskolas izglītības mācību programmu, kur noteikts mūzikas nodarbību skaits katrā 
grupā 2 nodarbības nedēļā, individuālais darbs ar bērniem, papildus veic metodisko 
darbu- sagatavo un organizē pasākumus un svētkus bērniem (scenāriji, dekorācijas, 
norise), radošā darbība- dziesmu rotaļas bērniem, piedalās pašvaldības organizētajos 
pasākumos ar mūzikliem un citām aktivitātēm bērniem. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Ar 01.11.2011.noteikt Dundagas novada Pirmsskolas izglītības iestādēs atmaksājamo 
mūzikas pedagogu slodzes  0,20 uz vienu grupu. Finansējums – apstiprinātā budžeta 
ietvaros. 

 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.303. 

27.10.2011. 
13.§ 

Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā darbība 

 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1) Apstiprināt Dundagas novada Sociālā dienesta shēmu (shēma pielikumā).  
2) Ar 2012. gada 1. janvāri,  pansiju „Jaundundaga” ietvert sociālā dienestā kā 

struktūrvienību.  
3) Sagatavot atbilstošo dokumentāciju (darba aprakstus u.c.) līdz 2011.gada 

9.novembrim. Atbildīgie: izpilddirektors M.Griciks, Sociālā dienesta vadītāja 
I.Mauriņa 
 

 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.304. 

27.10.2011. 
14.§ 

Ētikas komisijas sastāvs 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada domes 2010.gada 24.martā apstiprinātā Dundagas novada domes 
Ētikas komisijas nolikuma 7.punkts 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Uzdot pašvaldības iestādēm izvirzīt kandidātus Ētikas komisijas sastāvam. Par 
priekšlikumu apkopošanu atbildīgs izpilddirektors M.Griciks. Izpildes termiņš – 
09.11.2011. 

 
2. Noteikt, ka 2011.gada 28.aprīļa novada domes lēmums Nr. 113 Par Ētikas 

komisijas lēmumu, izpildāms viena mēneša laikā - līdz 27.11.2011. 
 

 
 

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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.305. 

27.10.2011. 
15.§ 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Dundagas novadā” 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts; Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa; Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punkts 
 
MĒRĶIS 

Precizēt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.10 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 12.septembrī saņemti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā ministrija informē, ka Dundagas novada 
pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.10 “Par sociālajiem pakalpojumiem 
Dundagas novadā” pieņemti zināšanai, bet papildus ministrija vērš uzmanību uz 
precizējamo. 
1) Ministrija norāda, ka nepieciešams papildināt saistošo noteikumu tiesisko 
pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. Saistošo 
noteikumu grozījumi nosaka minētās atsauces ietveršanu saistošajos noteikumos. 
2) Ministrija norāda, ka nepieciešams saistošo noteikumu 28.punkta precizējums, kur 
ir noteikta kārtība, kādā finansējams aprūpes mājās pakalpojums. Saistošo noteikumu 
grozījumi papildina saistošo noteikumu 28.punktu ar norādi, ka aprūpes mājās 
pakalpojums finansējams no klienta, viņa likumīgo apgādnieku un sociālā dienesta 
budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos un domes saistošajos 
noteikumos noteikto kārtību. 
3) Ministrija norāda, ka nepieciešams saistošo noteikumu 31.4.punkta precizējums, 
lai novērstu pārlieku subjektivitāti un diskriminācijas risku. Pēc Dundagas novada 
pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas ierosinājuma – 31.4.punkts minētais 
punkts no saistošajiem noteikumiem tiek izslēgts. 
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4) Ministrija norāda, ja saistošajiem noteikumiem ir tikai viens pielikums, tad to 
nenumurē. Pielikuma numerācija izslēgta, precizējot saistošo noteikumu 34.punktu. 
 
5)  Ministrija norāda, ka uztura līguma noslēgšana pati par sevi nevar būt pamats 
secinājumam, ka personai pašvaldības sniegtais sociālais pakalpojums vairs nav 
nepieciešams. Ņemot vērā iepriekš minēto, precizēts saistošo noteikumu 45.16.punkts. 
 
6) Ministrija norāda, ka lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka 
hierarhiski augstāka juridiskā spēka normatīvais akts – Administratīvā procesa likums, 
kas esošajā gadījumā pietiekami skaidri nosaka lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. Ņemot vērā iepriekš minēto, 49.punkts no saistošajiem noteikumiem tiek 
izslēgts. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr. 
21“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”” (pievienots pielikumā). 

 
 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.306. 

27.10.2011. 
16.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu  

PAMATOJUMS 

Dundagas novada Domes 2010.gada 25.augusta sēdes Nr.13 lēmums 31§ Nr.361 par Jāņa 
Sadovska p.k._____________________ uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā. 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt Jānim Sadovskim, p.k.____________________ dzīvokli “Sabdagas”, ciemā, “Jauntūļi”, 
Dundagas pagastā, dzīvoklis Nr.3.   

 
 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.307. 

27.10.2011. 
17.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 
 

Apbalvošanai ar goda nosaukumu ‘’Par mūža ieguldījumu 2011’’ apstiprināt Dzidru 
Bērziņu 
 

 
 
 

 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.308. 

27.10.2011. 
17.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem 
 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apbalvošanai nominācijā ‘’Gada cilvēks Dundagas novadā 2011’’ apstiprināt Baibu 
Dūdu. 
 

 
 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.309. 

27.10.2011. 
 

17.§ 
Par valsts svētkos godināmajiem 

 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apbalvošanai nominācijā ‘’Gada jaunietis Dundagas novadā 2011’’  apstiprināt Lieni 
Rumpi. 
 
Pārējiem izvirzītajiem pretendentiem izteikt atzinību ar pateicības rakstiem (Madara 
Enzele, Beatrise Zingnika, Kristīne Savicka) 

 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.310. 

27.10.2011. 
 

 
17.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem 
 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
Dundagas novada Dome NOLEMJ: 

 
Apbalvošanai nominācijā „Gada uzņēmums Dundagas novadā 2011’’- apstiprināt divus 
uzņēmumus  
- Pāces vilnas fabrika; 
- SIA ‘’Līcis-93’’ 
 
 
 
 
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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.311. 

27.10.2011. 
 

 
17.§ 

Par valsts svētkos godināmajiem 
 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
2. Apbalvojumu komisijas  24.10.2011. lēmums 

 
Dundagas novada Dome NOLEMJ: 

 
Apbalvošanai nominācijā ‘’Gada varonis Dundagas novadā 2011’’ apstiprināt Ēvaldu 
Spridzānu. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.312. 

27.10.2011. 
18.§ 

Par zemes ierīcības projektu 

Pamats: 

• Māra Umleja un Birutas Amoliņas iesniegums par īpašuma „Dzelzceļa dz.ēka 3-2” ar 
kadastra Nr.8862-002-0185 sadalīšanu, reģ. Nr. U-418, 19.09.2011. un U-480, 
24.10.2011. 

• 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:  
Īpašums „Dzelzceļa dz.ēka 3-2” ar kadastra.Nr. 8862-002-0185 sastāvošs no zemes 
vienības ar  kad.apz. 8862-002-0185 0,8948 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar 
kad.apz. 8862-002-0185-001, klēts ar kad.apz. 8862-002-0185-002, šķūnis ar kad.apz. 
8862-002-0185-003, pagrabs ar kad.apz. 8862-002-0185-004, atrodas Mazirbes ciemā, 
Kolkas pagastā, Dundagas novadā. Nekustamais īpašums „Dzelzceļa dz.ēka 3-2” ar 
kadastra.Nr. 8862-002-0185 ir kopīpašums, kuru īpašnieki vēlas sadalīt. 
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” īpašums „Dzelzceļa dz.ēka 3-2” atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorija” (MG).  
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21, 233. punkta prasībām ir atļauts sadalīt zemes 
vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha 
(3600 m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks 
par 30 m ceļa frontē. 
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. 
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Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Dzelzceļa dz.ēka 3-2” zemes 
vienības ar kad.apz. 8862-002-0185 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 vienību dalīšana veicama tādejādi, ka pēc sadalīšanas izveidotās zemes 
vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un ja pēc sadalīšanas 
izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 30 m ceļa frontē. 

4. 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.17.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.312. 

27.10.2011. 

19.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojums: 

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pants, 15. pants 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi” 
 
Izvērtējums:  
   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā ir reģistrēts 
īpašums „Teteri” ar kad. Nr.8850-019-0024 un kopējo platību 17,40 ha, sastāv no divām 
neapbūvētām zemes vienībām  ar  kad.apz. 8850-019-0024 8,50 ha platībā (atrodas 
Anstrupes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-003-0027 8,90 ha platībā (atrodas Lapmežciema teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā). Īpašumā „Teteri” nav adresācijas objektu. 
   Dundagas novada Dundagas pagasta Muņu teritoriālā ciemā ir reģistrēts vēl cits īpašums 
„Teteri”, kadastra Nr.8850-009-0065.  
   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas ziņas par 
minēto īpašumu atrašanās vietām norādītajos ciemos. 
   Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
   Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus 
par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 
apstākļus. 
 

   Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētam īpašumam „Teteri”, 
kadastra Nr. 8850-019-0024 (kurā ir divas zemes vienības), Dundagas pagastā, mainīt 
nosaukumu uz „Vecteteri”. 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 


