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SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.20.
2011.gada 24.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.05
Sēdē piedalās 11 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Smaida Šnikvalde, Aigars
Zadiņš, Asja Felta, Linda Pavlovska, Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Aldons
Zumbergs, Ēriks Bērzkalns
Nepiedalās: Tija Liepa, - darba dēļ, Valdis Rande – veselības dēļ
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis
Kārklevalks, Ineta Mauriņa; SIA „Talsu Vēstis” pārstāve Una Upīte
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, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtība:
1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas
informācija par aktualitātēm
2. Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem
3. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
4. Par dalību projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība – II kārta
5. Par speciālistu amata vietu
6. Par amata vietu Pašvaldības policijā
7. Par dzīvojamo telpu īres maksu
8. Par Ētikas komisiju
9. Par telpām Meža dienestam
10. Par 2011.gada budžeta pozīciju izmaiņām
11. Par zemes nomu
12. Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām,
apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām
13. Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā”
14. Par 2012.gada budžetu
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Dažādi jautājumi
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1. §
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes
priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm
Novada domes izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par pieņemto lēmumu izpildi un
citiem veiktajiem pasākumiem:
1.
Pabeigts mazās skolas un PII „Kurzemīte” jumta remonts;
2.
Ir notikusi darba grupas sēde par apsaimniekošanas jautājumiem Kolkā – tiks
izdalītas iedzīvotājiem aptaujas anketas par apsaimniekošanas veidu;
3.
Ir notikusi tikšanās ar uzņēmējiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbību un
uzlabotu savstarpēju informācijas apmaiņu;
Par iepriekšējā domes sēdē uzdoto jautājumu par sanāksmēm, kas tiek rīkotas
4.
bērnu dienas centra „Mājas” telpās, atbild, ka to norise ir ciešā saistībā ar centra
dibināšanas pamatnostādnēm, kas balstītas uz kristīgajām vērtībām
Par e-pastu darbības kļūmēm. Tika veikta analīze, izvērtējot iespējamos
5.
traucējumus, kad adresāts nav varējis saņemt e-pastu, kas varētu būt kā pārāk
liela apjoma vēstule, saņēmēja e-pasta kastīte ir pārpildīta u.c., taču pārbaudot
minētos datus, nekas netika konstatēts, līdz ar ko secina, ka no pašvaldības puses
problēmu ar datu nosūtīšanu nav. Tiek ieteikti vairāki varianti, lai adresāts varētu
kontrolēt viņam sūtīto vēstuļu saņemšanu: izmantot šķirotāju pēc sūtīšanas
datuma vai sūtītāja; pāradresācija un citu, biežāk lietojamu e-pasta adresi;
automātiska paziņojuma uz mobilo telefonu uzstādīšana.
6.
Ir notikušas pārrunas ar Hipotēku banku par bankomāta uzstādīšanu Kolkā.
Vispiemērotākā vieta būtu veikalā „TOP!”, taču īpašnieks nevēlas ieguldīt nekādus
līdzekļus drošības sistēmas uzlabošanai, līdz ar ko ir jādomā par pašvaldības
iesaistīšanos. Hipotēku banka ir draudzīga ar SEB, Swedbanka, Dnb.
Ir pārrunāti jautājumi ar bankām par iespējām izveidot Dundagā klientu
7.
apkalpošanas centru un bankomāta uzstādīšanu. Vairākas bankas ir gatavas
uzstādīt bankomātus un 2 no viņām varētu 1x nedēļa rīkot izbraukuma klientu
apkalpošanu.
Domes Priekšsēdētāja Gunta Abaja informē par aktualitātēm:
1. Par aizdevuma līguma parakstīšanu ar Valsts kasi (līdz 30.12.2011.)
2. Ir noteikts pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām taupības režīms
3. Ir lūgts SOS bērnu ciematam „Īslīce” iesniegt detalizētu izdevumu tāmi, jo
2012.gadā paredzams sadārdzinājums.
4. Ir panākta vienošanās ar Talsu novada pašvaldību par sadarbības līguma kultūras
jomā pārtraukšanu ar 01.07.2011.
5. Ir notikusi SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” sapulce, kurā pašvaldības
tika aicinātas pieņemt lēmumus par līdzfinansējumu Talsu slimnīcas būvniecībai.
6. Par iestāžu un struktūrvienību atskaitēm – tos, kuri vēl nav uzklausīti, uzklausīs
izskatot 2012.gada budžetu.

2.§
Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem
G.Abaja, I.Jānberga, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Felta
Pamatojums
Vienreizēja pabalsta piešķiršana Dundagas novada trūcīgo ģimeņu bērniem (vecumā no
1-6 gadu vecumam)
Mērķis
Atbalstīt trūcīgās ģimenes ar bērniem Ziemassvētkos
Izvērtējums
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Līdz 2008.gadam katru gadu Ziemassvētkos trūcīgo ģimeņu bērniem tika organizēts
Ziemassvētku pasākums, kur katram bērnam tika dāvinātas Ziemassvētku konfekšu
paciņas. No 2009.gada saistošajos noteikumos minētais pabalsts tika izņemts
ekonomiskās krīzes dēļ. Pamatojoties uz naudas līdzekļu ietaupījumiem Sociālo pabalstu
budžetā, pateicoties Dundagas novada Domei 2009. un 2010. gadā pasākums notika un
paciņas tika nodrošinātas.
Izvērtējot datus šajā gadā būtu nepieciešamas ap astoņdesmit paciņām, kas varētu
izmaksāt ap Ls 240 (80 paciņas x Ls 3,0).
Izvērtējot ietaupītos līdzekļus sociālo pabalstu budžetā, Ziemassvētku paciņām
nepieciešamos līdzekļus var pārdalīt no GMI pabalstiem. 2011.gada 1.novembri ir
pabalstos izmaksāti Ls 9542. Uz 1.novembri ietaupītie līdzekļi GMI pabalstiem ir Ls
8458. Novembra un decembra mēnesī prognozējam izmaksāt vēl ap Ls 2000. Budžetā
GMI pabalstiem neizlietoti līdzekļi būtu ap 4458 Ls.
Deputāti uzskata, ka iecere par svētku sarīkošanu trūcīgo ģimeņu bērniem un
Ziemassvētku paciņu pasniegšana, ir atbalstāma. Pasākuma nodrošināšanai iesaistīt
pašvaldības iestādes.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, R.Rūmniece), pret nav, atturas –
1 (B.Ose- neizprot līdzekļu nepieciešamību pasākuma nodrošināšanai)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.318. „Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem ”.
Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
G.Abaja
Pamatojums:
Iepirkumu komisijas darba uzlabošana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.319. „Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā ”. Lēmums
pievienots protokolam.

4.§
Par dalību projekta „Piejūras reģiona atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta
G.Abaja
Pamatojums:
Uzaicinājums SIA „AAS ”Piejūra”” iesniegt projekta iesniegumu ES KF 3.5.1. pasākuma
„Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība”.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.320. „Par dalību projekta „Piejūras reģiona atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par speciālistu amata vietu
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta
Pamatojums:
1. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 197 22.§ no 27.07.2011. par sporta darba
organizēšanu Dundagas novadā;
2. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību;
3. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs";
4. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību".
Mērķis
Izveidot sporta organizatora amata vietu, kas varētu būt apvienojama ar jaunatnes lietu
speciālistu.
Izvērtējums:
Sporta un jaunatnes lietu speciālistam darbības pamatuzdevumi ir organizēt sporta
pasākumus. Vada standartizētus pasākumus (projektus), kas atbilst saimes II A līmenim
9. mēnešalgu grupai. Veiks darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistītajām personām, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus
pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu
pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā
skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina
jauniešu personības attīstību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs – uzskata, ka šāds lēmums uzliek papildus izdevumus un skatāms
apspriežot 2012.gada budžetu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.321. „Par speciālistu amata vietu”. Lēmums pievienots protokolam.
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6.§
Par amata vietu Pašvaldības policijā
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, Ē.Bērzkalns
Pamatojums:
1. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību;
2. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs";
3. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes
iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību".
Mērķis
Izveidot sabiedriskās kārtības sarga amata vietu Pašvaldības policijā, lai nodrošinātu
sabiedrisko kārtību, likumu un saistošo noteikumu izpildi Dundagas novadā.
Izvērtējums:
Sabiedriskās kartības sarga (kods saskaņā ar MK not. Nr. 461- 5412 01) profesionālās
darbības pamatuzdevumi ir sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkus un mantu no
pretlikumīgas rīcības, aizturēt likumpārkāpējus, regulēt satiksmi un vadīt operācijas
nelaimes
gadījumu laikā, pildīt sabiedriskās kārtības sargāšanas funkcijas, uzturēt kārtību
sabiedriskās vietās un masu pasākumos, sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses
no prettiesiskiem apdraudējumiem, sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt
pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības, dokumentēt likumpārkāpumus.
Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs", Pašvaldības policija klasificējas 28.4. apakšsaimē. Šajā apakšsaimē
ietilpst pašvaldības policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos
uzdevumus.
Sabiedriskās kārtības sargs patstāvīgi veic Pašvaldības policijas darbinieka pienākumus,
kas atbilst apakšsaimes II līmenim 8. mēnešalgu grupai pēc MK noteikumiem Nr.1651
"Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību".
Patreizējā brīdī pašvaldības policista funkcijas pilda Jānis Simsons. Dundagas
novada teritorija ir 674km2. Pirmkārt jau drošības apsvērumu dēļ, nepieciešams vēl
viens pašvaldības policists, lai nodrošinātos izsaukumos vai reidos. Turklāt policista
darba pienākumos ietilpst-sabiedriskās kārtības uzturēšana, dienas un nakts reidi kopā
ar citām policijas vienībām, reaģēšana uz izsaukumiem, piedalīšanās ceļa patruļās, soda
protokolu sastādīšana, dokumentācijas sagatavošana u.c., ko viens pašvaldības
inspektors nespēj kvalitatīvi izpildīt. Un vissvarīgākais, ka tādejādi pastiprināti varēs
pievērsties pašvaldības sasitošo noteikumu ievērošanas uzraudzībai.
Secina, ka otrs pašvaldības policijas darbinieks ir nepieciešams, taču šāda amata
vietas izveidošana ir atkarīga no 2012.gada budžeta iespējām, tādēļ tiek ierosināts
neiekļaut izdevumus sabiedriskās kārtības sarga amata vietas nodrošināšanai
pamatbudžetā, bet paredzēt pasākumu plānā, un realizēt, ja kopējais budžets to atļaus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde,
A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret -3 (L.Pavlovska, I.Jānberga, A.Felta),
atturas – nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.322. „Par amata vietu Pašvaldības policijā”. Lēmums pievienots
protokolam.

7.§
Par dzīvojamo telpu īres maksu
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, A.Felta, A.Zumbergs
Pamatojums:
1. Dundagas novada domes lēmums Nr. 290 2.§ no 27.10.2011.
2. 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem".
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.323. „Par dzīvojamo telpu īres maksu”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par Ētikas komisiju
Ziņo M.Griciks; G.Abaja
Pamats:
Dundagas novada Domes 2011.gada 27.oktobra lēmums Nr.304 „Ētikas komisijas
sastāvs” (prot.Nr. 17., 14.§).
MĒRĶIS
Piedāvāt kandidatūras ētikas komisijas sastāvam
IZVĒRTĒJUMS
Uz Ētikas komisijas sastāvu ar pašvaldības iestāžu ieteikumiem tiek izvirzītas šādas
personas
Ina Eihlere (bērnu nod. bibliotekāre t.63232268), Iveta Bērente (vidusskola), un
priekšlikumos bija arī iekļauts pilns Dundagas novada deputātu saraksts.
No Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva darbam Ētikas komisijā ir
izvirzīta deputāte Regīna Rūmniece.
No Attīstības un plānošanas komitejas deputātiem Ētikas komisijas sastāvam tika
izvirzīts deputāts Guntis Pirvits.
No Finanšu komitejas tika ieteikts deputāts Ēriks Bērzkalns, kurš savu kandidatūru
noņēmis, jo uzskata, ka Ētikas komisija neko nevar atrisināt un tādēļ nav lietderīgi kavēt
laiku. Arī deputāts Guntis Pirvits atsaucis savu kandidatūru.
Diskusija izvēršas par nepieciešamību šādas komisijas izveidošanai un darbībai. Secina,
ka pašvaldības nolikums paredz iespēju izveidot dažādas darba grupas vienreizēju
uzdevumu veikšanai, tai skaitā tas būtu arī iespējams ētikas problēmas risināšanai, ja
tāda rastos.
Tiek izteikts priekšlikums likvidēt Dundagas novada Domes Ētikas komisiju.

6

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – 1
(S.Šnikvalde – uzskata, ka komisija ir nepieciešama)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.324. „Par Ētikas komisiju”. Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums.

9.§
Par telpām Meža dienestam
Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, G.Pirvits, A.Felta, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
1. Valsts mežu dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums Nr.7-5/5 no
15.11.2011.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts, 15.panta pirmās daļas
2.punkts un 21.pants; likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmā daļa; Ministru kabineta
2000.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.punkts

IZVĒRTĒJUMS
Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 15.novembrī saņemts Valsts meža dienesta
Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums, kurā lūgts rast iespēju ar 2012.gada
1.janvāri nodrošināt struktūrvienības darbiniekus ar darba telpu.
Iepazīstoties ar iesniegumu un izvērtējot pašvaldības iespējas, tika konstatēts, ka
struktūrvienībai piemērotas būtu telpa Maija ielā 4-17, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā.
Nosakot nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļas
nosacījumiem, noteikta nomas objekta nomas maksa mēnesī Ls 0,20 par kv.m.
Ir noskaidrots pārējo telpu lietotāju (dzīvokļu īpašnieku) viedoklis, kas attiecība uz telpu
iznomāšanu ir pozitīvs.
Sagatavotais LĒMUMA PROJEKTS:
1.
Iznomāt Valsts meža dienestam telpu Maija ielā 4-17, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā.
2.
Telpas nomas maksa Ls _____ Ls/m2 mēnesī. Nomas līguma termiņš – no
2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
Papildus sagatavotajam, ir saņemts deputāta A.Zumberga sagatavotais lēmuma projekts,
kas ir atšķirīgs no Finanšu komitejas iesniegtā:

PAMATOJUMS
1. Dzīvokļu īres likuma 4.p.2.d
2. Likums “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 11.p. (1) d.
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3. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”. 2. punkts.
4. “Būvniecības likums” 17.p.
MĒRĶIS
Ievērot tiesiskumu pašvaldības darbībā.
IZVĒRTĒJUMS
Meža dienestam iznomāšanai paredzētās telpas Dundagā, Maija ielā 4-17 pēc
inventarizācijas datiem ir dzīvojamās telpas. Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
4.panta 2.daļas nosacījumiem “par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziska
persona, kas LR dzīvo patstāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā
kārtībā”. Likums neparedz dzīvojamās telpas iznomāt citām vajadzībām, citu funkciju
pildīšanai.
To neparedz arī Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā. Pašvaldības nolikums paredz diezgan ierobežotu
pretendentu loku palīdzības saņemšanai. Palīdzības saņemšanai ir rinda.
Arī “Būvniecības likuma” 17.pants nosaka, ka “Būvi, tās daļu vai telpu grupu izmanto
tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā”.
Dzīvojamo telpu funkcijas maiņu regulē MK noteikumi “Vispārējie būvnoteikumi”. Tie
paredz, ka telpu funkciju maiņai ir vajadzīga vienkāršotā rekonstrukcija. Dzīvokļa
piešķiršanu (izīrēšanu) lietošanā Dundagas novada pašvaldībā regulē saistošie
noteikumi “.............”.
Dzīvojamo telpu lietošanas tiesību piešķiršana Meža dienestam būtu neatbilstoša LR
tiesiskajam regulējumam dzīvojamo telpu izmantošanas jautājumos, kā arī pašvaldības
noteiktai kārtībai un interesēm.
LĒMUMA PROJEKTS:
1. Noraidīt priekšlikumu par dzīvojamo telpu Maija ielā 4-17, Dundagā iznomāšanu
Valsts Meža dienestam.
G.Abaja informē, ka līgumu paredzēts slēgt uz vienu gadu, paredzot iespēju to izbeigt arī
ātrāk, ja pašvaldībai rastos vajadzība pēc minētajām telpām.
G.Pirvits ierosina pārdot dzīvokli, ja pašvaldībai tas nav nepieciešams.
A.Zumbergs neatbalsta lēmuma pieņemšanu steigā. Ierosina pārdomāt jautājumu par
nepieciešamību izīrēt pastāvīgā lietošanā dzīvokļus, kas atrodas skolas ēkās. Jāpārdomā
iespēja tos turēt kā dzīvokļus dienesta vajadzībām. Uzskata, ka izīrējot dzīvokli Maija
ielā 4-17, pirms tam nav mainīts lietošanas mērķis, netiktu ievērots Būvniecības likums
un likums „Par dzīvojamo telpu īri”. Lēmumu var pieņemt tikai pēc pārbūves veikšanas
un pieņemšanas ekspluatācijā.
Ē.Bērzkalns neuzskata par vajadzīgu pašvaldības dzīvokli pārbūvēt, mainīt tam
lietošanas mērķi uz nedzīvojamām telpām, jo pašvaldībai var būt nepieciešams izīrēt
minētās telpas kā dzīvokli.
Tiek ierosināts balsot par atšķirīgāko lēmuma projektu no iepriekš sagatavotā – par
A.Zumberga piedāvāto lēmuma projektu:
Noraidīt priekšlikumu par dzīvojamo telpu Maija ielā 4-17, Dundagā iznomāšanu Valsts
Meža dienestam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret - 7
(G.Abaja, I.Jānberga, L.Pavlovska, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, atturas – 1
(Ē.Bērzkalns – interešu konflikta ievērošana attiecībā pret bijušo darba vietu)
Lēmums nav pieņemts.
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Tiek piedāvāts balsot par iepriekš iesniegto lēmuma projektu, veicot tajā papildinājumus
un grozījumus par telpu lietošanas mērķa maiņu, nomas maksas noteikšanu un līguma
termiņu.
A.Zumbergs informē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo uzskata, ka sagatavotais lēmuma
projekts ir prettiesisks.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par(G.Abaja, I.Jānberga, L.Pavlovska, A.Felta,
A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret - 1 (S.Šnikvalde), atturas – 2 (Ē.Bērzkalns – interešu
konflikta ievērošana attiecībā pret bijušo darba vietu, G.Pirvits)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.325. „Par telpām Meža dienestam”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par 2011.gada budžeta pozīciju izmaiņām
G.Abaja, G.Pirvits, B.Ose
Pamatojums:
Dundagas Kultūras pils budžetā ieplānoto līdzekļu gaiteņa remontam novirzīšana
dažādiem saimnieciskiem darbiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.326. „Par 2011.gada budžeta pozīciju maiņām”. Lēmums pievienots
protokolam.

11.§
Par zemes nomu
Ziņo G.Kārtklevalks; G.Abaja
PAMATOJUMS
1.Santas Miglavas 7.11.2011. M
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.
MĒRĶIS
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.327. „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu
ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām
G.Abaja
PAMATOJUMS
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otrā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punkts
MĒRĶIS
Vienkāršot administratīvās procedūras
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.328. „Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru
piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām”. Lēmums
pievienots protokolam.
13.§

Saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā” pieņemšana
Ziņo A.Šturms; G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts
MĒRĶIS
Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā un
reglamentēt prasības atkritumu savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai,
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu.
IZVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 8.punktu
pašvaldības līdz 2011.gada 1.aprīlim izvērtē spēkā esošo saistošo noteikumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstību šā likuma prasībām un atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem, kā arī pašvaldību
administratīvo teritoriju dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās un, ja
nepieciešams, līdz 2011.gada 1.oktobrim izdod jaunus saistošos noteikumus.
Dundagas novada pašvaldība izvērtēja esošos saistošos noteikumus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu un konstatējusi nepieciešamību izdot jaunus saistošos
noteikumus.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.329. „Saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novadā” pieņemšana”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par 2012.gada budžetu
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Felta
Pamatojums:
1. LPS vēstule Par 2011. gada 7. novembra LPS domes sēdē panākto vienošanos.
2. Pašvaldības budžeta plāna sagatavošana 2012. gadam.
Izvērtējums:
7.novembrī notika sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem, kurās piedalījās arī
pārstāvji no LPS, lai konstruktīvi aizstāvētu un pamatotu savu viedokli. Ir zināms, ka
aizdevēji atbalstīja pašvaldību piedāvāto variantu – IIN procentuālais sadalījums 80%
pašvaldībām un 20 % valstij. Pie šādiem noteikumiem valsts apmaksā garantēto
minimālo ienākumu (GMI) visa gada garumā un dzīvokļa pabalstu līdz apkures sezonas
beigām.
Zināms, ka pie šāda procentuālā sadalījuma (80%:20%), 2012. gada IIN ieņēmumu
prognoze ir 642,5 milj. Ls., no kuriem republikas pilsētām ieskaita 47%, bet novadu
budžetos 53% jeb Ls 340,53 milj. Ls. Tas ir par 6,5% vairāk nekā pagājušā gadā plānotā
prognoze. Tā kā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes sadalījumu starp pašvaldībām
veic atbilstoši īpatsvaram, kas aprēķināts, pamatojoties uz faktisko nodokļu izpildi gadā
pirms budžeta sagatavošanas gada, tad pagaidām prognozes ir aptuvenas.
Dundagas pašvaldība ir uzsākusi budžeta plānošanas procesu. Iestāžu un
struktūrvienību vadītāji ir saņēmuši vienotas budžeta ieņēmumu un izdevumu formas,
lai nodrošinātu līdzvērtīgu detalizācijas pakāpi budžeta izdevumu skaidrojumiem un
zinātu, kādi izdevumi, kuros ieņēmumu un izdevumu kodos jāplāno. Iestāžu un
struktūrvienību vadītāji ir informēti, ka līdz 5. decembrim notiek plānošanas process,
pēc tam, saskaņā ar grafiku, notiks budžetu izskatīšana pie izpilddirektora un finanšu
speciālistes. Ar 8. decembri, saskaņā ar grafiku, budžeti tiks prezentēti deputātiem
decembra un janvāra komitejās.
Deputāte L.Pavlovska vērš uzmanību vienotu nosacījumu un kritēriju ievērošanai,
sastādot budžetu visās novada iestādēs.
Informācija tiek pieņemta zināšanai.

15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Abaja

15.1. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.330. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
15.2. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.331. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
15.3. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.332. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

15.4. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, S.Šnikvalde, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.333. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta 15.40.
Protokols parakstīts 29.11.2011.

Sēdes vadītājs

G.Abaja

Protokolēja

S.Kokoreviča
12

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.318.
24.11.2011.

2.§
Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Atļaut Dundagas novada Sociālajam dienestam Ziemassvētku pasākuma rīkošanai un
vienreizēju pabalstu – Ziemassvētku paciņu piešķiršanu trūcīgo ģimeņu bērniem no 1-6
gadu vecumam, izlietot Ls 240,- (1 paciņas cena Ls 3,0) un pasākuma norises
nodrošināšanai Ls 50,-. Finansējums no pabalstiem paredzētiem līdzekļiem.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.319.
24.11.2011.

3.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Pamatojums:
Iepirkumu komisijas darba uzlabošana.
Mērķis
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanas nodrošināšana, iepirkuma procesa
gaitas protokolēšana un iepirkuma procedūras norises nodrošināšana.
Izvērtējums:
Dundagas pašvaldības Iepirkumu komisija sastāv no sešiem cilvēkiem. Saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu, Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras
dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par
iepirkuma procedūras norisi. Līdz šim iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu
un iepirkuma procesa gaitas protokolēšanu, kā arī atbildību par iepirkuma procedūras
norisi, ir uzņēmusies finanšu speciāliste. Ja Iepirkumu komisija tiktu papildināta ar
projekta vadītāju G.Kļaviņu, tad turpmāk viņš nodrošinātu iepirkuma procedūras
dokumentu izstrādāšanu un protokolētu iepirkuma procesa gaitu. Atbildība par
iepirkuma procedūras norisi tiktu sadalīta, jo finanšu speciālistei paliktu kontroles
funkcijas caur reģistrāciju Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Papildināt Iepirkumu komisijas sastāvu ar projektu vadītāju Gunti Kļaviņu.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.320.
24.11.2011.

4.§
Par dalību projekta „Piejūras reģiona atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta
Pamatojums:
Uzaicinājums SIA „AAS ”Piejūra”” iesniegt projekta iesniegumu ES KF 3.5.1. pasākuma
„Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība”.
Mērķis
Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu poligona ekspluatāciju un sekmīgu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstību reģionā kopumā, samazināt atkritumu radīto
ietekmi uz vidi, izpildīt ES un LR normatīvo aktu prasības.
Izvērtējums:
Projekts plānots īstenot Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā 2012. – 2014.
gadā. Saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu, projekta kopējās izmaksas LVL 2
722 000,00.
Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 2 231 000,00, no kurām 15% kredītlīdzekļi
ilgtermiņa aizņēmuma veidā (procentu likme 6,5%, atmaksas periods 10 gadi, sākot no
2015. gada) jeb LVL 335 000,00. Dundagas pašvaldībai jāgalvo 3,2% no šīs summas jeb
LVL 10 720,00.
Neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 491 000,00 (īstermiņa kredīts ar procentu likmi
6,0%, atmaksas periods 3 mēneši). Dundagas pašvaldībai jāgalvo 3,2% no šīs summas
jeb LVL 15 712,00.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Akceptēt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Piejūras reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”, tehniski ekonomisko
pamatojumu un projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu
apjomus atbilstoši projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta
iesniegumā norādītajam.
2. Sniegt pašu finansējuma daļas galvojumu, proporcionāli Dundagas novada domei
piederošajam SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” kapitāla
15

daļu skaitam, t.i. 3,2% apmērā no projekta kopējās pašu finansējuma daļas, kas
sastāda LVL 10720,00 LVL.
3. Galvot īstermiņa kredītu 15712,00 LVL apmērā projekta neattiecināmo izmaksu –
pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.321.
24.11.2011.

5.§
Par speciālistu amata vietu
Pamatojums:
1. Dundagas novada domes lēmums Nr. 197 22.§ no 27.07.2011. par sporta darba
organizēšanu Dundagas novadā;
2. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību;
3. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs";
4. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību".

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Ar 01.12.2011. izveidot sporta un jaunatnes lietu speciālista amata vietu, nosakot
nepilnu darba laiku (20 st. nedēļā). Ar 01.01.2012. noteikt pilnu darba laiku.
2. Papildināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu ar sporta
pasākumu un jaunatnes lietu speciālista amata vietu, nosakot tam 32. saimes II A
līmeni un 9. mēnešalgu grupu ar mēnešalgas diapazonu Ls 368-620.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.322.
24.11.2011.

6.§
Par amata vietu Pašvaldības policijā
Pamatojums:
1. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību;
2. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs";
3. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes
iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un
to noteikšanas kārtību".
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Plānot sabiedriskās kārtības sarga amata vietu uz pilnu darba laiku ar 01.02.2012.,
iekļaujot to budžeta veidošanas pasākumu plānā (ārpus pamatbudžeta)
2. Papildināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu ar
sabiedriskās kārtības sarga amata vietu, nosakot tam 28.4. apakšsaimes II līmeni un
8. mēnešalgu grupu ar mēnešalgas diapazonu Ls 278-542.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.323.
24.11.2011.

7.§
Par dzīvojamo telpu īres maksu
Pamatojums:
1. Dundagas novada domes lēmums Nr. 290 2.§ no 27.10.2011.
2. 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem".
Mērķis
Noteikt neprivatizēto un pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu viena m2 izmaksas
Dundagas pagastā.
Izvērtējums:
Dundagas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas, kuras atrodas Dundagas
pagastā nosacīti ir iedalītas trīs kategorijās un īrnieki maksājuši sekojošas īres maksas:
1) tādi, kuros nav ūdensvads, kanalizācija un ir malkas apkure – 0,075 Ls/m2;
2) tādi, kuros ir ūdensvads un malkas apkure – 0,15 Ls/m2;
3) tādi, kuros ir ūdensvads, kanalizācija un malkas apkure vai centrālā apkure –
0,20 Ls/m2.
Esošās īres maksas ir apstiprinātas ar 2005. gada 24. oktobra Dundagas pagasta
padomes lēmumu Nr. 288 8.§.
Ņemot vērā 08.06.2010. MK noteikumos Nr.515 noteikto metodiku, veikts aprēķins, lai
noteiktu pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu viena m2 izmaksas Dundagas
pagastā.
Tā kā Dundagas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžetā dzīvojamo
telpu vajadzībām tiek plānoti tikai Ls 1680,00 (remontmateriāli un sīki pakalpojumi jeb
tiešās izmaksas) un netiešās izmaksas kā daļa no kopējiem administrācijas izdevumiem
jeb nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas, tad īres maksa par vienu m2 ir tikai 0,05
Ls mēnesi bez PVN, skatīt aprēķinu.
Aprēķins:
ĪM = (Tizm/Nīpl + Nizm)/12=(1680/4633,25+0,27)/12=0,05, kur
Nīpl = vidējā kopējā izīrējamā platība 4633,25
Nizm = 8934,48×0,14/4633,25=0,27
Koeficients k = 8934,48×63435=0,14
k = Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālista atlīdzība pret pārvaldes
darbinieku atlīdzību
19

Tā kā aprēķinātā maksa faktiski sastāv no netiešām izmaksām un pašvaldības īpašumi
netiek apsaimniekoti līdzekļu trūkuma dēļ, tad aprēķinātā maksa par vienu m2 ir
neobjektīva.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Noteikt Dundagas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām, kuras atrodas
Dundagas pagastā sekojošas īres maksas:
1) dzīvojamām telpām, kurās nav ūdensvads, kanalizācija un ir malkas apkure –
0,075 Ls/m2;
2) dzīvojamām telpām, kurās ir ūdensvads un malkas apkure – 0,15 Ls/m2;
3) dzīvojamām telpām, kurās ir ūdensvads, kanalizācija un malkas apkure vai
centrālā apkure – 0,20 Ls/m2.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.324.
24.11.2011.

8.§
Par Ētikas komisiju
Pamats:
Dundagas novada Domes 2011.gada 27.oktobra lēmums Nr.304 „Ētikas komisijas
sastāvs” (prot.Nr. 17., 14.§).

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Likvidēt Dundagas novada Domes Ētikas komisiju.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.325.
24.11.2011.

9.§
Par telpām Meža dienestam
PAMATOJUMS
1. Valsts mežu dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums Nr.7-5/5
no 15.11.2011.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts, 15.panta pirmās
daļas 2.punkts un 21.pants; likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmā daļa; Ministru kabineta
2000.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.punkts
MĒRĶIS
Iznomāt nekustamo īpašumu publiskas personas iestādei publiskās funkcijas
nodrošināšanai
IZVĒRTĒJUMS
Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 15.novembrī saņemts Valsts meža dienesta
Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums, kurā lūgts rast iespēju ar 2012.gada
1.janvāri nodrošināt struktūrvienības darbiniekus ar darba telpu.
Iepazīstoties ar iesniegumu un izvērtējot pašvaldības iespējas, tika konstatēts, ka
struktūrvienībai piemērotas būtu telpa Maija ielā 4-17, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā.
Līdz šim telpai ar Dundagas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.323
noteikta mēneša maksa 0,20 Ls/m2 apmērā. Nosakot nomas maksu saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.nodaļas nosacījumiem, noteikta nomas objekta nomas maksa
mēnesī Ls 0,20 par kv.m.
Ir noskaidrots pārējo telpu lietotāju (dzīvokļu īpašnieku) viedoklis, kas attiecība uz telpu
iznomāšanu ir pozitīvs.
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Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Mainīt telpu grupai Dundagā, Maija ielā 4-17 lietošanas mērķi no dzīvojamā telpa uz
nedzīvojamo telpu;
2. Iznomāt Valsts meža dienestam telpu Maija ielā 4-17, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā.
3. Telpu nomas maksa 0,20 Ls/m2 mēnesī. Nomas līguma termiņš – no 2012.gada
1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.326.
24.11.2011.

10.§
Par 2011.gada budžeta pozīciju izmaiņām
Pamatojums:
Dundagas Kultūras pils budžetā ieplānoto līdzekļu gaiteņa remontam novirzīšana
dažādiem saimnieciskiem darbiem.
Mērķis
2011. gada budžeta līdzekļu racionāla izmatošana.
Izvērtējums:
Dundagas Kultūras pils budžetā saskaņā ar tāmēm bija ieplānoti Ls 22500 pils otrā stāva
gaiteņa remontam. Pēc iepirkumu procedūras veikšanas, Iepirkumu komisija konstatēja
sadārdzinājumu par Ls 8400. Dome lēma par piedalīšanos projektā, kur viena no
komponentēm būs pils otrā stāva gaiteņa vienkāršotā rekonstrukcija.
Tiek piedāvāts daļu no naudas izlietot sekojoši:
Ls 1245,00 – pils terases projektēšanas izmaksām, saskaņā ar dalību projektā;
Ls 7000,00 – PII „Kurzemīte” ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai;
Ls 675,00 – papildus līdzekļiem ģeneratora iegādei;
Ls 431,79 – pašvaldības administratīvās ēkas stikloto ārdurvju nomaiņai;
Ls 94,19 – Dundagas vidusskolas ugunsdrošības trauksmes signāla ierīkošanai;
Ls 753,56 – Kubalu skolas – muzeja ugunsdrošības, apsardzes signalizācijai;
Ls 800,00 – Mazās skolas stadiona žoga ierīkošanai Talsu galam 70m (Ls 504 paneļi; Ls
196 stabi, Ls 100 vārtiņi);
Ls 1100,00 – Mazās skolas stadiona žoga ierīkošanai Dundagas galam 90 m;
Ls 1200,00 - pašvaldības administratīvā ēkā 6 kabinetu durvju nomaiņai koridorā (ar
stiklu);
Ls 150,00 - pašvaldības administratīvās ēkā 5 gaismas ķermeņu koridorā nomaiņai;
Ls 200,00 - pašvaldības administratīvās ēkā koridora grīdas seguma nomaiņai 20m2;
Ls 200,00 – kancelejas vadītājas kabineta remonts grīdas seguma nomaiņai 20m2;
Ls 420,00 - pašvaldības administratīvās ēkas dzimtsarakstu nodaļas un kancelejas
vadītājas telpu kosmētiskam remontam (4 gaismas ķermeņi, tapetes, krāsas,
elektroinstalācija)
Kopsumma Ls 14269,54
Papildus jau minētajiem G.Pirvits ierosina atrisināt apgaismes ķermeņu nomaiņu
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas telpā, kura tiek izmantota kā reprezentācijas telpa.
24

Sakarā ar neparedzētām finansiālām grūtībām saistībā ar Latvijas Krājbankas
darbības apturēšanu, būtiski mainās situācija minēto darbu veikšanas iespējām, līdz
ar ko tiek piedāvāts no visiem minētajiem veikt tikai neatliekamos, kas ir:
1) Ls 1245,00 – pils terases projektēšanas izmaksām, saskaņā ar dalību projektā;
2) Ls 7000,00 – PII „Kurzemīte” ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai;
Pārējo darbu veikšanu izvērtēt sastādot 2012.gada budžetu un iespēju robežās paredzot
to izpildi.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Novirzīt no kultūras budžeta koda 5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija Ls
8245 sekojoši:
uz kodu 5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija PII „Kurzemīte” budžetā Ls
7000,00 ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai;
uz kodu 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi Kultūras pils
budžetā Ls 1245,00 pils terases projektēšanai;

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.327.
24.11.2011.

11.§
Par zemes nomu
PAMATOJUMS
1.Santas Miglavas 7.11.2011. M
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 Santas Miglavas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra
Nr.8850 025 0035 lauksaimniecības zemi, kas ir pašvaldības īpašums, mazdārziņa
vajadzībām uz trīs gadiem ar iespēju to pagarināt.
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 0,114 ha, reģistrētais zemes lietošanas veids ir
lauksaimniecība. Zemes vienības kadastrālā vērtība 27 lati.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Iznomāt bez apbūves tiesībām Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošā īpašuma
“Laukdārzi” ar kadastra Nr.8850 025 0035 daļu 0,114 ha uz 3 gadiem ar iespēju
termiņu pagarināt.
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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.328.
24.11.2011.

12.§
Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu
ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām
PAMATOJUMS
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otrā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punkts
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 43.punkts nosaka, ka pašvaldības dome var pilnvarot kādu attiecīgās
pašvaldības institūciju nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju,
pieņemt lēmumus par nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām. Pirms lēmuma pieņemšanas to
rakstveidā jāsaskaņo ar domes priekšsēdētāju.
2. Par šo domes lēmumu divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas informēt Valsts
zemes dienestu.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs
administrācijas vadītājs.

Dundagas

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

novada

pašvaldības

G.Abaja
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Centrālās

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.329.
24.11.2011.
13.§

Saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā” pieņemšana
PAMATOJUMS
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošo
noteikumu Nr. 23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” projektu
(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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.330.
24.11.2011.

15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15.1. PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 14.oktobrī saņemts SIA „Ektornet Real Estate
Latvia” (reģ. Nr. 40103252163, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048),
pilnvarotās personas Agneses Maskalānes, kura darbojas uz valdes priekšsēdētaja
A.Kovaļčuka un valdes locekļa P.Griezes 2011.gada 8.septembrī izsniegtās pilnvaras
Nr.3105000-080P/2011 pamata, 2011.gada 10.oktobra iesniegums, reģ. Nr. 31050001760A/2011., kurā lūgts anulēt ziņas par Veltas Kļaviņas, dzimušas 1958.gada
27.janvārī, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mazirbes Lauri”, Mazirbe, Kolkas pagasts,
Dundagas novads.
A.Maskalāne iesniegumā norāda, ka SIA „Ektornet Real Estate Latvia” ir minētā
nekustamā īpašuma īpašnieks, ko apliecina iesniegumam pievienotā 2011.gada 18.aprīlī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 402., kadastra numurs: 8862
002 0104. Papildus minēts, ka nekustamais īpašums iegādāts izsolē un ievests SIA
„Ektornet Real Estate Latvia” valdījumā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, kā arī to, ka tur
nevajadzētu būt nevienai deklarētajai personai, konstatēts, ka Velta Kļaviņa deklarējusi
dzīvesvietu Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē, „Mazirbes Lauri” 1993.gada
05.oktobrī.
Tā
kā
pašvaldības
lietvedībā
vairs
nav
saglabājušies
pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti par 1993.gadu, līdz ar to nav arī ziņu par
V.Kļaviņas tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē.
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3. Lai izvērtētu SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Veltas
Kļaviņas deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 19.oktobrī nosūtījusi Veltai
Kļaviņai vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par A.Maskalānes
iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina
tiesības deklarēt viņas dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka V.Kļaviņa noteiktajā termiņā pašvaldībā nav iesniegusi
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņai deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Uz
doto brīdi nekustamajam īpašumam „Mazirbes Lauri” ir mainījies īpašnieks un secināts,
ka īres/nomas līgums ar īpašnieku nav noslēgts. Līdz ar to iepriekšminētais jau norāda,
ka Veltai Kļaviņai ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona
faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
2011.gada 10.oktobra iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Velta Kļaviņa nav
iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Veltas Kļaviņas deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2. punktu
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Veltas Kļaviņas deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Kolkas
pagasts, Mazirbe, „Mazirbes Lauri”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
SIA „Ektornet Real Estate Latvia” un Veltai Kļaviņa vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir
tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

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.20.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.331.
24.11.2011.

15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15.2 PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 14.oktobrī saņemts SIA „Ektornet Real Estate
Latvia” (reģ. Nr. 40103252163, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048),
pilnvarotās personas Agneses Maskalānes, kura darbojas uz valdes priekšsēdētaja
A.Kovaļčuka un valdes locekļa P.Griezes 2011.gada 8.septembrī izsniegtās pilnvaras
Nr.3105000-080P/2011 pamata, 2011.gada 10.oktobra iesniegums, reģ. Nr. 31050001760A/2011., kurā lūgts anulēt ziņas par Valda Kļaviņa, dzimuša 1954.gada
01.novembrī, deklarēto dzīvesvietu adresē „Mazirbes Lauri”, Mazirbe, Kolkas pagasts,
Dundagas novads.
A.Maskalāne iesniegumā norāda, ka SIA „Ektornet Real Estate Latvia” ir minētā
nekustamā īpašuma īpašnieks, ko apliecina iesniegumam pievienotā 2011.gada 18.aprīlī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 402., kadastra numurs: 8862
002 0104. Papildus minēts, ka nekustamais īpašums iegādāts izsolē un ievests SIA
„Ektornet Real Estate Latvia” valdījumā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, kā arī to, ka tur
nevajadzētu būt nevienai deklarētajai personai, konstatēts, ka Valdis Kļaviņš deklarējis
dzīvesvietu Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē, „Mazirbes Lauri” 1995.gada
22.decembrī.
Tā
kā
pašvaldības
lietvedībā
vairs
nav
saglabājušies
pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti par 1995.gadu, līdz ar to nav arī ziņu par Valda
Kļaviņa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē.
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3. Lai izvērtētu SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Valda
Kļaviņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 19.oktobrī nosūtījusi Valdim
Kļaviņam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par A.Maskalānes
iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina
tiesības deklarēt viņas dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē. Konstatēts, ka Valdis Kļaviņš
noteiktajā termiņā pašvaldībā nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu
viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir
tiesiska pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata. Uz doto brīdi nekustamajam īpašumam „Mazirbes Lauri” ir mainījies
īpašnieks un secināts, ka īres/nomas līgums ar īpašnieku nav noslēgts. Līdz ar to
iepriekšminētais jau norāda, ka Valdim Kļaviņam ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto
dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
2011.gada 10.oktobra iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Valdis Kļaviņš nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Valda Kļaviņa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Valda Kļaviņa, dzimuša 1954.gada 01.novembrī, deklarēto dzīvesvietu
adresē Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe, „Mazirbes Lauri”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
SIA „Ektornet Real Estate Latvia” un Valdim Kļaviņam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15.3 PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 14.oktobrī saņemts SIA „Ektornet Real Estate
Latvia” (reģ. Nr. 40103252163, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048),
pilnvarotās personas Agneses Maskalānes, kura darbojas uz valdes priekšsēdētaja
A.Kovaļčuka un valdes locekļa P.Griezes 2011.gada 8.septembrī izsniegtās pilnvaras
Nr.3105000-080P/2011 pamata, 2011.gada 10.oktobra iesniegums, reģ. Nr. 31050001760A/2011., kurā lūgts anulēt ziņas par Valda Kļaviņa, dzimuša 1979.gada 04.oktobrī,
deklarēto dzīvesvietu adresē „Mazirbes Lauri”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas
novads.
A.Maskalāne iesniegumā norāda, ka SIA „Ektornet Real Estate Latvia” ir minētā
nekustamā īpašuma īpašnieks, ko apliecina iesniegumam pievienotā 2011.gada 18.aprīlī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 402., kadastra numurs: 8862
002 0104. Papildus minēts, ka nekustamais īpašums iegādāts izsolē un ievests SIA
„Ektornet Real Estate Latvia” valdījumā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, kā arī to, ka tur
nevajadzētu būt nevienai deklarētajai personai, konstatēts, ka Valdis Kļaviņš deklarējis
dzīvesvietu Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē, „Mazirbes Lauri” 1995.gada
22.decembrī.
Tā
kā
pašvaldības
lietvedībā
vairs
nav
saglabājušies
pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti par 1995.gadu, līdz ar to nav arī ziņu par Valda
Kļaviņa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē (iespējams uz
radniecības pamata).
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3. Lai izvērtētu SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Valda
Kļaviņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 19.oktobrī nosūtījusi Valdim
Kļaviņam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par A.Maskalānes
iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina
tiesības deklarēt viņas dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē. Konstatēts, ka Valdis Kļaviņš
noteiktajā termiņā pašvaldībā nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu
viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir
tiesiska pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata. Uz doto brīdi nekustamajam īpašumam „Mazirbes Lauri” ir mainījies
īpašnieks un secināts, ka īres/nomas līgums ar īpašnieku nav noslēgts. Līdz ar to
iepriekšminētais jau norāda, ka Valdim Kļaviņam ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto
dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
2011.gada 10.oktobra iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Valdis Kļaviņš nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Valda Kļaviņa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Valda Kļaviņa, dzimuša 1979.gada 04.oktobrī, deklarēto dzīvesvietu
adresē Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe, „Mazirbes Lauri”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
SIA „Ektornet Real Estate Latvia” un Valdim Kļaviņam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

15.4 PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 14.oktobrī saņemts SIA „Ektornet Real Estate
Latvia” (reģ. Nr. 40103252163, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048),
pilnvarotās personas Agneses Maskalānes, kura darbojas uz valdes priekšsēdētaja
A.Kovaļčuka un valdes locekļa P.Griezes 2011.gada 8.septembrī izsniegtās pilnvaras
Nr.3105000-080P/2011 pamata, 2011.gada 10.oktobra iesniegums, reģ. Nr. 31050001760A/2011., kurā lūgts anulēt ziņas par Oskara Ondrupa, dzimuša 1954.gada 06.aprīlī,
deklarēto dzīvesvietu adresē „Mazirbes Lauri”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas
novads.
A.Maskalāne iesniegumā norāda, ka SIA „Ektornet Real Estate Latvia” ir minētā
nekustamā īpašuma īpašnieks, ko apliecina iesniegumam pievienotā 2011.gada 18.aprīlī
izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), nodalījums Nr. 402., kadastra numurs: 8862
002 0104. Papildus minēts, ka nekustamais īpašums iegādāts izsolē un ievests SIA
„Ektornet Real Estate Latvia” valdījumā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Izvērtējot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādīto, ka minētajā adresē nedzīvo neviena persona, kā arī to, ka tur
nevajadzētu būt nevienai deklarētajai personai, konstatēts, ka Oskars Ondrupa
deklarējis dzīvesvietu Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē, „Mazirbes Lauri”
1989.gada 11.novembrī. Tā kā pašvaldības lietvedībā vairs nav saglabājušies
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pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti par 1989.gadu, līdz ar to nav arī ziņu par
O.Ondrupa tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē.
3. Lai izvērtētu SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Oskara
Ondrupa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 19.oktobrī nosūtījusi Oskaram
Ondrupam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par
A.Maskalānes iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas
apliecina tiesības deklarēt viņas dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē. Konstatēts, ka
Oskars Ondrups noteiktajā termiņā pašvaldībā nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina
tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir
tiesiska pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata. Uz doto brīdi nekustamajam īpašumam „Mazirbes Lauri” ir mainījies
īpašnieks un secināts, ka īres/nomas līgums ar īpašnieku nav noslēgts. Līdz ar to
iepriekšminētais jau norāda, ka Oskaram Ondrupam ir zudis tiesiskais pamats uz
deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav
sasniedzama.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā SIA „Ektornet Real Estate Latvia” pilnvarotās personas A.Maskalānes
2011.gada 10.oktobra iesniegumā norādīto un ievērojot to, ka Oskars Ondrups nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Oskara Ondrupa deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Oskara Ondrupa deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Kolkas
pagasts, Mazirbe, „Mazirbes Lauri”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
SIA „Ektornet Real Estate Latvia” un Oskaram Ondrupam vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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