LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
2012.gada 26.janvārī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 10 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita
Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns, Aldons Zumbergs, Linda
Pavlovska
Nepiedalās: Tija Liepa, - darba dēļ, Valdis Rande un Smaida Šnikvalde– veselības dēļ
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, Aigars
Šturms, Aldis Pinkens, Raitis Sirkels, Baiba Dūda, Uldis Katlaps; Iedzīvotāji: Gunārs
Laicāns
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Domes priekšsēdētāja informē, ka tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes vadītāju par audio ieraksta veikšanu ir informējis Kolkas pagasta pārvaldes
vadītājs Aldis Pinkens.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas
informācija par aktualitātēm
2. Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma rekonstrukcijas
paredzētās darbības akceptēšanu
3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ozollapas”
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Juzupi“
5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Lauciņi”
6. Par nosaukuma piešķiršanu „Mazlazdiņi”
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Lāses”
8. Par zemes ierīcības projektu „Rozīši”
9. Par zemes ierīcības projektu „Kurpnieki”
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
11. Par īpašumu „Priedītes” un „Lorenči” izsoļu rezultātu apstiprināšanu
12. Par saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanai 2012.gadā”
13. Par 2011.gada budžeta izpildi
14. Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens”
15. Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8 amata vietu izveidošanu
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16. Par saimnieciskajām amata vienībām Kolkas pamatskolā
17. Par amata vienības izveidi –strādnieks Dundagas vidusskolā
18. Par darba laiku Kolkas Tautas namā
19. Par grozījumiem amatalgu noteikšanas metodikā
20. Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas noteikšanas
metodikas atcelšanu
21. Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības iestāžu pašdarbības kolektīva
vadītājiem un interešu izglītības pulciņu vadītājiem
22. Par finansējumu biedrībai „Aprūpes nams „Stacija””
23. Par finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs”
24. Par finansējumu Līvu fondam 2012.gadā
25. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru klubam ,,Sendienas”
26. Par finansējuma piešķiršanu invalīdu biedrībai ,,Cerības”
27. Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām
28. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
29. Par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību
30. Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri
31. Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
32. Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības nodrošināšanai
33. Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi profesionālās ievirzes sporta
skolas programmu realizācijā
34. Par 2012.gada budžeta projektu
35. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
36. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu
37. Par nedzīvojamās telpas nomu Kolkas pagasta „Pastniekos”
Dažādi jautājumi
Par aģentūras „Dundagas pils” izveidošanu
Sēdes vadītāja G.Abaja informē, ka ir saņemts 5 deputātu parakstīts iesniegums par
budžeta jautājumiem.
Vienojas, ka iesniegums netiek iekļauts darba kārtībā kā atsevišķs jautājums, bet tiks
skatīts kompleksā pie jautājuma Nr. 34 „Par 2012.gada budžeta projektu”.

1. §
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes
priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm
Domes izpilddirektors Mareks Griciks informē par aktualitātēm pēdējā mēneša laikā:
1. Uzsākts darbs izmantojot lietvedības programmu Namejs un grāmatvedības
programmu Horizon
2. Par plūdiem un to radītajiem zaudējumiem ~ Ls 6500,- apmērā (komitejās ir
skatīts detalizēts nodarīto zaudējumu apraksts)
3. No Aizsardzības ministrijas ir saņemts piedāvājums pārņemt pašvaldības
īpašumā nekustamo īpašumu „Jūras Pērles” Kolkā (šoreiz visu īpašumu pilnā
sastāvā)
4. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, pašvaldībai būs jāveic elektroenerģijas
piegādes iepirkums
Jautājumi:
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A.Felta – Vai tiks atjaunoti tiltiņi Dakterlejā?
M.Griciks – Darbi tiks veikti. Liela daļa ceļu caurteku postījumu ir novērsta. Varam
prasīt finansējumu no valsts ārkārtas situācijas seku likvidēšanai.
Domes priekšsēdētājas informācija:
1. Sakarā ar uzsākto tiesvedību īpašuma Pils iela 6A privatizācijas lietā, D.Greiško
ieskaitītā pirkuma maksa tiks atskaitīta viņai atpakaļ, jo nav parakstīts pirkuma
līgums;
2. Tiek noskaidrotas iespējas par prasījumu iesniegšanu par līdzekļu atgūšanu no
A/s „Latvijas Krājbanka”
3. No LAD ir bijusi pārbaude par projekta realizāciju Kubalu skolā-muzejā.
Konstatēts viens pārkāpums – autoruzraudzības līguma summa nav noteikta
iepirkuma procedūrā.
4. Saņemta vēstule no VARA ministrijas ar atbildi par Dundagas novada Domes
deputātu iesniegumu par lēmuma atcelšanu par dzīvokli Dundagā, Maija ielā 417. Ministrija norādījusi, ka nesaskata tiesisku pamatu domes lēmuma atcelšanai.
5. Ir sniegtas atbildes VARA ministrijai un Valsts Izglītības kvalitātes dienestam par
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores atbilstību ieņemamajam
amatam
6. Reaģējot uz deputāta A.Zumberga iesniegumu par L.Pavlovskas iespējamo
interešu konfliktu esot domes priekšsēdētājas vietnieces amatā, ir nosūtīta
vēstule ar lūgumu sniegt skaidrojumu LR Tieslietu ministrijai un KNAB par
nepieciešamajiem saskaņojumiem amata ieņemšanai, ja abi amati ir apstiprināti
domē
7. No KNAB ir saņemta skaidrojošā vēstule par domes priekšsēdētājas interešu
konfliktu, ieņemot amatu biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. Vērtējot
Dundagas novada Domes projektus, tas tiek ņemts vērā, izvērtēšanā
nepiedaloties.
Deputāti tiek informēti, ka var iepazīties ar minētajām vēstulēm
8. Domes priekšsēdētāja informē, ka saskaņā Korupcijas likuma 21.`pantu, ja ir
kļuvuši zināmi fakti par interešu konflikta esamību, amatpersona nedrīkst klusēt.
Domes priekšsēdētāja informē, ka nav ziņojusi par A.Zumberga interešu konfliktu
ieņemot domes priekšsēdētāja amatu. Domes vārdā bija noslēgti līgumi ar Z/s
„Alkšbirzes” un SIA AMRAM par darbu izpildi, kurās A.Zumbergs un viņa ģimenes
locekļi ir īpašnieki. Tā kā tas ir par iepriekšējo periodu un likums ir stājies spēkā
ar 01.06.2011. šobrīd nekādi ziņojumi uz KNAB nav sūtīti, taču ja neziņos, tad
amatpersona ir atbildīga likuma priekšā.
A.Zumbergs norāda, ka tam līdzi ir jāseko pašvaldībai. Nevar uzņemties atbildību,
jo ierobežojumi ir nevis uzņēmumam, bet gan pašvaldībai.
G.Abaja norāda, ka būs spiesta informēt KNAB par veiktajiem darījumiem par
iepriekšējo periodu, t.i. par laiku, kad A.Zumbergs bija domes priekšsēdētājs.
Grūti prognozēt sekas. Turpmāk tam ir jāseko pastiprināti līdzi.

2.§
Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma
rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu
G.Abaja
Pamatojums:
1. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr. 3-01/1460 (reģ. Nr. DD-331.2/11/1958, 19.12.2011.) Par ietekmes uz vidi novērtējumu.
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2.
3.

AS „Latvenergo” vēstule Nr. 01VL00-13/9853 (reģ. Nr. DD-3-31.2/11/1998,
28.12.2011.) Par paredzētās darbības uzsākšanas akceptēšanu..
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 22.panta 2.daļa un 23.panta 1. un 2.daļa.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 1 „Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma
rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ozollapas”
G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta, A.Zadiņš, A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns
Pamatojums:
1. Īpašuma „Ozollapas” līdzīpašnieku iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
27.10.2011., Nr. Š-487) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam
„Ozollapas” (kadastra Nr. 8850 020 0110).
2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa.
3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

G.Pirvits informē, ka minētajā īpašumā no 7 esošajiem dzīvokļiem 4 dzīvokļu īpašnieks
ir PLKPS „Dundaga”, kas nav devis savu piekrišanu jautājuma virzībai.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 2 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ozollapas” .
Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Juzupi“
G.Abaja

Pamatojums:
1. Jura Konstantinova iesniegums (reģ. Nr. 3-26,1/12/3-K, 03.01.2012.) par īpašuma
„Juzupi” (kadastra Nr. 8850 017 0010) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Juzupi“”.
Lēmums pievienots protokolam.
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5.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Lauciņi”
Ziņo R.Sirkels; G.Abaja, A.Felta, A.Zadiņš
Pamatojums:
1. Attīstības un plānošanas nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības kopīpašumam „Lauciņi” (kadastra
Nr. 8850 025 0040).
2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa.
3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Lauciņi“”.
Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par nosaukuma piešķiršanu „Mazlazdiņi”
G.Abaja
Pamatojums:
1) Gaidas Upītes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.01.2012.) par
nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr. 8850 001 0083.
2) Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 14.11.2011. lēmums (atzinums)
Nr.8303 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanas paredzēto
zemi”.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants, 53. pants, 84. pants.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 5 „Par nosaukuma piešķiršanu „Mazlazdiņi“”. Lēmums pievienots
protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Lāse”
G.Abaja
Pamatojums:
1) SIA „Vīdales vējš” iesniegums (reģ. Nr. G-598, 23.12.2011.).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta
1.punkts.
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4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 6 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Lāse””. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par zemes ierīcības projektu „Rozīši”
G.Abaja, A.Zadiņš
Pamatojums:
1. Induļa Reinvalda iesniegums (reģ. Nr. R-601, 27.12.2011.) par īpašuma „Rozīši”
(kadastra Nr. 8850 009 0044) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 7 „Par zemes ierīcības projektu „Rozīši””. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par zemes ierīcības projektu „Kurpnieki”
G.Abaja, A.Zadiņš
Pamatojums:
1. SIA „Amezs” (reģ. Nr. 40003649832) iesniegums (reģ. Nr. P-548, 06.12.2011.) par
īpašuma „Kurpnieki” (kadastra Nr. 8850 009 0081) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 8 „Par zemes ierīcības projektu „Kurpnieki””. Lēmums pievienots
protokolam.
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10.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Ziņo R.Sikels; G.Abaja
10.1. Pamatojums:
1) Andra Reinholca iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012. ar
Nr.
DD-3-26.1/12/14-R).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta
1.punkts.
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 9 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

10.2. Pamatojums:
1) Aiņa Damberga iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012. ar Nr.
DD-3-26.1/12/13-D).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta
1.punkts.
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.3. Pamatojums:
1) Raimonda Reinholca iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012.
ar Nr. DD-3-26.2/12/12-R).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta
1.punkts.
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
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5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 11 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

11.§
Par īpašumu „Priedītes” un „Lorenči” izsoļu rezultātu apstiprināšanu
G.Abaja, A.Felta
PAMATOJUMS
„Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lorenči”, Kolkā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā – zemes gabala un uz tā esošo būvju – trešās izsoles noteikumi”
38.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas
28.12.2010. protokols Nr.12.
„Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedītes”, Sīkragā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā otrās izsoles noteikumi” 38.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas
28.12.2010. protokols Nr.13.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 12 „Par īpašumu „Priedītes” un „Lorenči” izsoļu rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai
2012.gadā”
G.Abaja
PAMATOJUMS
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļu, Pārejas noteikumu 41.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 13 „Par saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā””. Lēmums pievienots protokolam.
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13.§
Par 2011.gada budžeta izpildi
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, A.Zumbergs
Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 14 „Par 2011.gada budžeta izpildi”. Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens”
G.Abaja, A.Felta
PAMATOJUMS
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 15 „Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens””.
Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8
amata vietu izveidošanu
G.Abaja
15.1. Apkopējas amata vietas izveidošana Pils-5
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p., saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 16 „Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8
amata vietu izveidošanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.2.2. Ielu tīrītāja štata vietas izveidošana Saules-8
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p.,saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 17 „Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8
amata vietu izveidošanu”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par saimnieciskajām amata vienībām Kolkas pamatskolā
G.Abaja, A.Zumbergs
Mērķis
Palielināt saimniecības pārziņa amata slodzi un mainīt strādnieka amata
nosaukumu uz kvalificēts strādnieks Kolkas pamatskolā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret -1 (A.Felta), atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 18 „Par saimnieciskajām amata vienībām Kolkas pamatskolā”.
Lēmums pievienots protokolam.
A.Zumberga replika – jautājums tika virzīts haotiski.

17.§
Par amata vienības izveidi –strādnieks Dundagas vidusskolā
G.Abaja
Mērķis
Izveidot amata vienību, kuras pienākumos ir skolas saimnieciskās darbības
nodrošināšana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret -1 (A.Felta), atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 19 „Par amata vienības izveidi –strādnieks Dundagas vidusskolā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par darba laiku Kolkas Tautas namā
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, B.Ose
Pamatojums:
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants
Darba likuma 140.pants
Minētajā jautājuma Finanšu komitejā viedokļi dalījās.
A.Pinkens norāda, ka DL paredz normālo jeb pilno darba laiku vai nepilno darba laiku,
un šobrīd darbiniekiem tiek piemērots nepilnais darba laiks. Nesaskata lietderību
pieņemt lēmumu par summētā darba laika noteikšanu.
A.Zumbergs: Nevajag izraut no konteksta divus darbiniekus, nosakot summēto darba
laiku. Ja gribam konceptuāli to ieviest visā pašvaldībā, tad jāievieš sistēma un jānosaka
darbinieku kategorija, kuri tiek nodarbināti uz šādiem principiem.
A.Felta – Kā saprotams summētais darba laiks – uz cik lielu slodzi?
G.Abaja – Tas ir noteikts darba līgumā, katram darbiniekam 10 stundas nedēļā, kādā
apmērā tas arī ir iekļauts budžetā.
Ē. Bērzkalns: Vai mums ir jājaucas Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja kompetencē? Viņš
noslēdz darba līgumus, uzskaita nostrādātās stundas, nodrošina efektīvu funkciju izpildi.
Viņam ir jāiekļaujas apstiprinātajā budžetā un viņam ir labāk redzams kā organizēt
darbu.
G.Abaja ir konsultējusies LPS, kur uzskata, ka arī kultūras darba organizatoriem parasti
piemēro summēto darba laiku.
G.Abaja ierosina par katru lēmuma punktu balsot atsevišķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 20 „Par darba laiku Kolkas Tautas namā”. Lēmums pievienots
protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, L.Pavlovska, A.Zadiņš), pret – 3 (A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns, G.Pirvits),
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 20` „Par darba laiku Kolkas Tautas namā”. Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par grozījumiem amatalgu noteikšanas metodikā
G.Abaja
Pamatojums:
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no 30.11.2010.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 21 „Par grozījumiem amatalgu noteikšanas metodikā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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20.§
Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas
noteikšanas metodikas atcelšanu
G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamatojums:
1. Domes lēmums nr.148.
noteikšanas metodikā;

4.§ no 22.06.2011. par grozījumiem amatalgas

2. Domes lēmums nr. 147.
noteikšanas metodikā;

3.§ no 22.06.2011. par grozījumiem amatalgas

3. 07.12.2010. MK noteikumi Nr.1108 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un
to noteikšanas kārtību"" (stājas spēkā 15.12.2010.; piemērojams ar 01.12.2010.).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 22 „Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas
noteikšanas metodikas atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Felta, A.Zumbergs
Pamatojums:
1. 2012. gada budžeta projekts;
2. 29.12. 2011. gada iesniegums no Kolkas līnijdeju kolektīva dalībniekiem.
3. Dundagas novada domes lēmumam Nr. 147., 3.§ no 22.06.2011. „Par grozījumiem
amatu klasifikācijas katalogā”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – 1
(A.Zumbergs – šāds lēmums izslēdz jebkura cita veida pulciņu finansēšanas iespēju)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 23 „Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības iestāžu
amatiermākslas kolektīva vadītājiem”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par finansējumu biedrībai „Aprūpes nams „Stacija””
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta
Pamatojums:
2011. gada 6. decembra iesniegums no „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītājas D.
Ludevikas par finansējuma piešķiršanu biedrības darbības nodrošināšanai 2012. gadā.
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A.Zumbergs – Vajadzētu būt pakalpojuma līgumam, nevis funkciju deleģēšanas līgumam
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 24 „Par finansējumu biedrībai „Aprūpes nams „Stacija””. Lēmums
pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 24` „Par finansējumu biedrībai „Aprūpes nams „Stacija””. Lēmums
pievienots protokolam.

23.§
Par finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs”
G.Abaja, B.Ose, A.Zumbergs
Pamatojums:
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A. Vagenmeisteres iesniegtais
pakalpojuma izmaksu aprēķins ilgstošā sociālā aprūpē.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 25 „Par finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs”. Lēmums
pievienots protokolam.

24.§
Par finansējumu Līvu fondam 2012.gadā
G.Abaja, A.Felta, G.Pirvits, A.Zumbergs
Pamatojums:
Līvu Fonda valdes priekšsēdētāja D.Stalta iesniegums no 27.12.2011.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 26 „Par finansējumu Līvu fondam 2012.gadā”. Lēmums pievienots
protokolam.

25.§
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru klubam ,,Sendienas”
G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Ārijas Ansabergas iesniegums, saņemts Dundagas novada domē 26.10.2011., Nr. A-485
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 27 „Par finansējumu pensionāru klubam „Sendienas””. Lēmums
pievienots protokolam.

26.§
Par finansējuma piešķiršanu invalīdu biedrībai ,,Cerības”
G.Abaja

PAMATOJUMS
Ināras Čaunānes iesniegums, saņemts Dundagas novada domē 11.11.2011., Nr. Č-510
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 28 „Par finansējumu invalīdu biedrībai „Cerības””. Lēmums
pievienots protokolam.

27.§
Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām
G.Abaja, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Felta
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p.,saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 29 „Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām”.Lēmums
pievienots protokolam.

28.§
Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Felta
Pamatojums:
Kolkas pagasta iedzīvotājas B. Šuvcānes iesniegums no 16.12.2011.
Tiek ierosināts atbalstīt daļēji, piešķirot Ls 500,-.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Zadiņš,. Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 30 „Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai”. Lēmums pievienots
protokolam.

29.§
Par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos
ar Talsu novada pašvaldību
G.Abaja
PAMATOJUMS
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav /A.Zadiņš
izgājis/
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 31 „Par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu
novada pašvaldību”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri
G.Abaja, A.Felta, L.Pavlovska
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav /A.Zadiņš
izgājis/
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 32 „Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri”. Lēmums pievienots
protokolam.

31.§
Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav /A.Zadiņš
izgājis/
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 33 „Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi”. Lēmums
pievienots protokolam.

32.§
Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības
nodrošināšanai
G.Abaja
PAMATOJUMS
Bibliotēku likuma 17.panta 5.daļas 3.punkts, kas nosaka, ka RGB finansējuma viens no
avotiem ir „finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju
vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās
bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav /A.Zadiņš
izgājis/
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 34 „Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības
nodrošināšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

33.§
Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi profesionālās ievirzes sporta
skolas programmu realizācijā
Ziņo U.Katlaps; G.Abaja, A.Felta
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 35 „Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi profesionālās
ievirzes sporta skolas programmu realizācijā”. Lēmums pievienots protokolam.
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34.§
Par 2012.gada budžeta projektu
Ziņo: Z.Eizenberga, M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, B.Ose, A.Felta,
A.Zadiņš, L.Pavlovska
Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Deputātiem tiek izsniegts rakstisks vadības ziņojums.
Debates:
A.Zumbergs- Kāda ir budžeta vēlmju definīcija?
G.Abaja – Tas ir rīcības plāns- katras struktūrvienības vai iestādes skatījums par
nepieciešamajiem darbiem un resursiem funkciju izpildei
G.Pirvits- Par agrāko lēmumu izpildi. Vai ir atcelts domes lēmums par Dundagas Tautas
nama atsavināšanu? Un kādēļ budžeta plānā (rīcības plānā) ir paredzēti lieli līdzekļi
Tautas nama remontam?
A.Zumbergs – Saskata vadības ziņojuma pretrunas ar rīcības plānu. Nav paredzēta PII
„Kurzemīte” jumta izbūve.
Ē.Bērzkalns- Kādēļ rīcības plānā 2012.-2014.gadam ir paredzēts Tautas nama remonts,
bet PII „Kurzemīte” remonts nav?
M.Griciks- 2012.gada budžetā ir iekļauti līdzekļi PII „Kurzemīte” jumta tehniskā projekta
izstādei. Pēc tam būs zināma nepieciešamā summa darbu veikšanai.
A.Zumbergs ierosina no rīcības plāna izņemt visu, kas ir plānots pēc 2012.gada un
izvērst diskusijas visās komitejās.
G.Abaja – Šis plāns parāda reālo situāciju kāda ir struktūrvienībās un iestādēs.
Par 5 deputātu (A.Zumbergs, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, B.Ose) iesniegumu
saistībā ar 2012.gada budžetu ar ierosinājumu:
1. Palielināt budžeta ienākumu daļu par 22 336 Ls no pašvaldības meža cirsmu
pārdošanas. (Šādi ieņēmumi ir iespējami.)
2. No cirsmu realizācijas iegūtos līdzekļus 22 336 Ls iekļaut budžeta izdevumu daļā
Dundagas vidusskolas 3. stāva gaiteņa remontam.
Iesniegums pievienots protokolam.
Ē.Bērzkalns norāda, ka pašvaldības īpašumā ir cirsmas, kuras varētu sagatavot izsolei. Ir
arī pāraugušas audzes, kuras nav lietderīgi turēt un līdz vasarai naudu par tām varētu
dabūt.
G.Abaja informē, ka budžetā nevar iekļaut summas bez aprēķiniem, jeb novērtējuma,
tādēļ ierosina minētos līdzekļus budžetā neiekļaut, bet iespējami ātrāk veikt nekustamo
īpašumu (cirsmu) novērtēšanu un tad izdarīt grozījumus budžeta plānā.
A.Zumbergs- efektīvāk ir iekļaut minētās summas budžetā, jo pēc tā spēkā stāšanās var
sludināt cenu aptauju uz šo būvobjektu. Apgrozāmie līdzekļi varētu būt uz šo brīdi
paredzētais budžeta atlikums.
G.Abaja norāda, ka budžetā konkrētas summas varēs iekļaut tikai pēc novērtējuma un
tādēļ rosina balsot par izpilddirektora sagatavoto lēmuma projektu:
1) Nodrošināt Dundagas vidusskolas 3.stāva gaiteņa (Lielajā skolā) remontu
2012.gadā no pašvaldības īpašumu un cirsmas realizācijā iegūtajiem līdzekļiem.
2) Līdz 2012.gada 1.martam Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro
sagatavot pašvaldības mežu īpašumu un cirsmu novērtējumu.
Lēmuma projekts tiek papildināts 2.punktā ar piebildi „Nepieciešamajā apjomā Ls
35 000”
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 35 „Par 2012.gada budžeta projektu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta, B.Ose,
R.Rūmniece, L.Pavlovska, A.Zadiņš), pret -2 (A.Zumberga, G.Pirvits), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 35` „Par 2012.gada budžeta projektu”. Lēmums pievienots
protokolam.

35.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
G.Abaja
Pamatojums:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 36 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

36.§

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu
G.Abaja

PAMATOJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 37 „Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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37.§
Par nedzīvojamās telpas nomu Kolkas pagasta „Pastniekos”
G.Abaja
Pamatojums:
Vienošanās ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka par ārējā bankomāta uzstādīšanu
Kolkā Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošā ēkā „Pastnieki”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, A.Felta,
B.Ose, R.Rūmniece, A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 38 „Par nedzīvojamās telpas nomu Kolkas pagasta „Pastniekos””.
Lēmums pievienots protokolam.

Dažādi jautājumi
Par aģentūras „Dundagas pils” izveidošanu
Pašvaldības iestāde ,,Kultūras pils” sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem un viesiem
kultūras un tūrisma nozarēs, kā arī rūpējas par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un atjaunošanu. Kultūras pils savu darbību pamatā veic Dundagas pilī –
viduslaiku celtnē, valsts nozīmes arhitektūras piemineklī un populārā tūrisma objektā,
kurš kalpo kā novada kultūras, tūrisma un izglītības centrs. Sabiedrībā pieaug
pieprasījums pēc kvalitatīvu publisko pakalpojumu klāsta abās minētajās nozarēs.
Dundagas pils ir viens no populārajiem Dundagas novada objektiem, kurš izmantojams
kā resurss tūrisma nozares attīstībai novadā kopumā. Tas iespējams, palielinot dažādu
publisko maksas pakalpojumu klāstu, veidojot vienotu un koordinētu darbību kopā ar
Tūrisma informācijas centru, kurš izvietots pils ēkā. Tas uzlabos novada tēlu, pieaugs tā
pievilcība, līdz ar to sekmējot iedzīvotāju apmierinātību un sociālekonomisko attīstību
novadā.
Attīstot komerciālo pakalpojumu klāstu, rodas nepieciešamība pēc citas pārvaldes
formas, kura atļauj pašvaldībai sniegt publiskus maksas pakalpojumus iedzīvotājiem un
plašākai sabiedrībai.
Publisko aģentūru likuma 16.panta 1.punkts nosaka: Pašvaldības aģentūra veic no
pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un
īstenojot pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas.
B.Dūda informē, ka tiks izstrādāta vidēja termiņa stratēģija 5 gadiem.
Jaunā darbības forma paredz, ka aģentūrai ir sava grāmatvedības uzskaite, kā arī visi
aģentūras ieņēmumi paliek nozares attīstībai. Domei ir tiesības lemt par ieņēmumu
ieguldīšanas mērķi.
Pils ēka ir pašvaldības īpašums un tās apsaimniekošana (uzturēšana) saglabājas kā
pašvaldības funkcija.
Aģentūra reģistrējas kā jauns nodokļu maksātājs. Savas darbības nodrošināšanai saņem
no pašvaldības budžeta asignējumus.
Tiek iztikts priekšlikums:
Tā kā šī iecere ir jauna, to ir nepieciešams detalizētāk apspriest, izvērtēt pašvaldības
lomu saimnieciskā procesa organizēšanā, finanšu plūsmā utt., līdz ar ko jautājums būtu
skatāms visās komitejās ar darba uzdevumu B.Dūdai prezentēt:
1) Stratēģijas plānu;
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2)
3)
4)
5)

Pasākumu plānu gadam;
Darba organizēšanas metodes
Par deleģējamām funkcijām
Par resursiem u.c.

Sēde slēgta 18.15.

Protokols parakstīts 31.01.2012.

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 1.
26.01.2012.

2.§
Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma
rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu
Pamatojums:
1. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr. 3-01/1460 (reģ. Nr. DD-3-31.2/11/1958,
19.12.2011.) Par ietekmes uz vidi novērtējumu.
2. AS „Latvenergo” vēstule Nr. 01VL00-13/9853 (reģ. Nr. DD-3-31.2/11/1998,
28.12.2011.) Par paredzētās darbības uzsākšanas akceptēšanu..
3. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 22.panta 2.daļa un 23.panta 1. un 2.daļa.
Mērķis:
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma rekonstrukcijas
paredzētās darbības akceptēšana.
Izvērtējums:
Eiropas Komisijas 2008.gada Otrajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā Baltijas
reģiona efektīvs starpsavienojums tika noteikts par vienu no sešiem prioritāriem
infrastruktūras projektiem. Projekts „Kurzemes loks” ir viens no tiem, kas iekļauts
Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānā un kura realizācija ir būtiska Baltijas
elektroenerģijas tirgus attīstībai un enerģētiskās drošības paaugstināšanai. Līdz
2018.gadam plānots realizēt zemūdens elektrisko savienojumu Baltija – Zviedrija, kā arī
izpētes stadijā ir Latvijas – Igaunijas starpsavienojuma izveide, kura izbūve plānota līdz
2020.gadam. Jaunizveidotie starpsavienojumi ievērojami uzlabos visa Baltijas reģiona
elektroapgādes drošumu normālā un līniju remonta režīmā un avāriju gadījumos.
Kurzemes 330 kV elektropārvades tīkls ir iepriekš minēto starpsavienojumu
neatņemama sastāvdaļa. Līdz 2013.gadam Baltijas valstīs plānots atvērt elektroenerģijas
tirgu. Tā nodrošināšanai nepieciešams izveidot drošu tranzīta koridoru, kurā Kurzemes
330 kV pārvades tīkls pārvadīs ievērojamu daļu tranzīta enerģijas.
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma Dundaga – Talsi –
Kandava – Tume rekonstrukcijas projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV
elektropārvades līniju un pastiprināt tās caurlaides spēju ar jaunu 330 kV līniju.
Rekonstruējamā posma garums ir aptuveni 90 km, no tiem aptuveni 58 km garā posmā
no Dundagas līdz Kandavai (Kandavas stacija) paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV
elektropārvades līniju, pastiprinot to ar 330 kV līniju, t.i. pa esošās 110 kV
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elektropārvades līnijas trasi uz vieniem (kopējiem), augstākiem balstiem izvietot 110 kV
un 330 kV līnijas, nedaudz paplašinot esošo trasi.
Posmā no Kandavas līdz Tumei ietekmes uz vidi novērtējums sākotnēji tika veikts
diviem alternatīviem variantiem:
1.alternatīva (caur Kandavu) - elektropārvades līnija pēc dzelzceļa līnijas
šķērsojuma dažus km virzās uz dienvidrietumiem no autoceļa E22/A10, tad,
pagriežoties uz dienvidaustrumiem, tā virzās līdz Tumei. Elektropārvades līnijas
kopējais garums aptuveni 30 km.
2.alternatīva (caur Pūri) - elektropārvades līnija pēc dzelzceļa līnijas šķērsojuma
virzās ziemeļaustrumos no E22/A10 Tukuma virzienā, tad pirms Tukuma, pagriežoties
uz dienvidiem, turpinās līdz Tumei. Elektropārvades līnijas kopējais garums aptuveni 30
km.
Vides pārraudzības valsts birojs savā 2011.gada 16.decembra Atzinumā Nr.12 par
realizējamiem ir atzinis abus alternatīvas apakšvariantus.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu, AS
„Latvenergo” lūdz akceptēt paredzēto darbību - elektropārvades tīklu savienojuma
„Kurzemes loks” 2.posma rekonstrukcijas 1.alternatīvu, kas paredz 330 kV elektrolīnijas
izbūve pa esošās 110 kV līnijas trasi to nedaudz paplašinot, izbūvējot augstākus balstus
vai, kā ietekmi uz vidi mazinošs pasākums – demontējot esošo 110 kV līnijas Nr.256
posmu, kas šķērso Abavas senleju un pietuvojas Kandavai (Zaķi – Apari), un šai posmā
izbūvējot jaunu aptuveni 3,3 km garu 330 kV elektropārvades līnijas posmu līdz Grīvām.
Tālāk (līdz Tumei) tiek piedāvāts demontēt esošo 110 kV līniju Nr.256 un pa tās trasi,
pārvietojot asi par 14 m, izbūvēt jauno 330 kV elektropārvades līniju līdz apakšstacijai
Tumē.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Akceptēt elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posma
rekonstrukcijas 1.alternatīvu.
2. Lēmumu nosūtīt AS „Latvenergo” un Vides pārraudzības valsts birojam.
3. Publikāciju par pieņemto lēmumu triju dienu laikā pēc pieņemšanas ievietot
novada mājas lapā un piecu darba dienu laikā nosūtīt publicēšanai laikrakstā
„Dundadznieks”.

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 2.
26.01.2012.

3.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ozollapas”
Pamatojums:
1. Īpašuma „Ozollapas” līdzīpašnieku iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
27.10.2011., Nr. Š-487) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam
„Ozollapas” (kadastra Nr. 8850 020 0110).
2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa.
3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa.
Izvērtējums:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam „Ozollapas”
(kadastra Nr. 8850 020 0110), Dundagā, Dundagas pagastā visā platībā reģistrēts viens
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (NĪLM kods 0702). Īpašuma kopējā platība ir 1,5760 ha, tajā skaitā,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,0660 ha, krūmāji 0,0580 ha, zem ceļiem 0,0490 ha,
zem ēkām un pagalmiem 0,3830 ha un zem ūdeņiem 0,020 ha.
Īpašumā ir daudzdzīvokļu māja ar adresi Pāces iela 21. Īpašums atrodas Dundagas
blīvās apbūves teritorijā ar plānoto un atļauto teritorijas izmantošanu: daudzdzīvokļu
māju apbūve (DA) un lauksaimniecības teritorijas (LT).
Atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. pantam zemes vienībai
nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes
platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes
vienība. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas mērķi var arī mainīt.
Savukārt 20.06.2006. MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17. punkts paredz, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš noteiktais lietošanas
mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā (t.sk.
28. punktā) minētajām prasībām, kurš paredz, ja ciemā tikai daļu no zemes vienības
izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme” un tam
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piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei
noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējai zemes vienībai
platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai.
G.Pirvits informē, ka minētajā īpašumā no 7 esošajiem dzīvokļiem 4 dzīvokļu īpašnieks
ir PLKPS „Dundaga”, kas nav devis savu piekrišanu jautājuma virzībai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz visu līdzīpašnieku viedokļa saņemšanai.

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 3.
26.01.2012.

4.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Juzupi“
Pamatojums:
1. Jura Konstantinova iesniegums (reģ. Nr. 3-26,1/12/3-K, 03.01.2012.) par
īpašuma „Juzupi” (kadastra Nr. 8850 017 0010) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Izvērtējums:
Īpašums „Juzupi” (kadastra Nr. 8850 017 0010) atrodas Alakstes teritoriālā ciema
teritorijā un sastāv no vienas zemes vienības, kuras kopplatība ir 38,2 ha. Īpašnieks
vēlas no zemes vienības atdalīt zemes gabalu aptuveni 17 ha platībā (pēc zemes
lietošanas veida – meža teritorija).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašums „Juzupi” atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Meža teritorijas” (MT) un „Lauksaimniecības teritorijas” (LT)
un plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
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 nekustamajam īpašumam „Juzupi”
(kadastra Nr. 8850 017 0010) sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma 1.
pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 4.
26.01.2012.

5.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Lauciņi”
Pamatojums:
1. Attīstības un plānošanas nodaļas speciālista Raita Sirkela ziņojums par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības kopīpašumam „Lauciņi” (kadastra
Nr. 8850 025 0040).
2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa.
3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa.
Izvērtējums:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam „Lauciņi”
(kadastra Nr. 8850 025 0040), Laukmuižā, Dundagas pagastā visā platībā reģistrēts
viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (NĪLM kods 0701). Īpašuma kopējā platība ir 1,4734 ha, tajā skaitā,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,7120 ha, zem ēkām un pagalmiem 0,7239 ha un
zem ūdeņiem 0,0375 ha.
Īpašumā ir daudzdzīvokļu māja „Lauciņi”. Pēc Dundagas pagasta teritorijas
plānojuma, plānotā un atļautā teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības teritorijas
(LT).
Atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. pantam zemes vienībai
nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes
platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes
vienība. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas mērķi var arī mainīt.
Savukārt 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17. punkts paredz, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš noteiktais lietošanas
mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā (t.sk.
28. punktā) minētajām prasībām, kurš paredz, ja ciemā tikai daļu no zemes vienības
izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme” un tam
piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei
26

noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējai zemes vienībai
platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam „Lauciņi” (kadastra
Nr. 8850 025 0040) no vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0701) uz vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701) 0,7239
ha kopplatībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods 0101) 0,7495 ha kopplatībā, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 5.
26.01.2012.

6.§
Par nosaukuma piešķiršanu „Mazlazdiņi”
Pamatojums:
1) Gaidas Upītes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.01.2012.) par
nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr. 8850 001 0083.
2) Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 14.11.2011. lēmums (atzinums)
Nr.8303 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanas paredzēto
zemi”.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants, 53. pants, 84. pants.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Izvērtējums:
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 14.11.2011. pieņēmusi lēmumu
Nr. 8303 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”,
ar kuru Gaidai Upītei atjaunotas īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas
pagasta zemes gabalu ar kadastra Nr. 8850 001 0083 3,06 ha platībā.
Zemes vienība atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un tai lūdz piešķirt nosaukumu „Mazlazdiņi”.
Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos,
sadzīves un citus apstākļus. Piešķirtie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā
nedrīkst atkārtoties.
No zemes kopējās platības 3,06 ha aizņem meži. Zemes vienībā nav adresācijas
objektu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 001 0083 nosaukumu „Mazlazdiņi”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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7.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Lāse”
Pamatojums:
1) SIA „Vīdales vējš” iesniegums (reģ. Nr. G-598, 23.12.2011.).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta
1.punkts.
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Izvērtējums:
Īpašuma „Lāse” (kadastra. Nr. 8850 026 0047) kopējā platība ir 142,20 ha un tas
sastāv no vairākām neapbūvētām zemes vienībām, t.sk., ar kadastra Nr. 8850 019 0040
7,6 ha, kurā 6,7 ha platībā aizņem mežs (atrodas Anstrupes teritoriālā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā) un zemes vienības ar kadastra Nr. 8850 017 0119 7,4 ha
platībā, kurā 5,5 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (atrodas Piltenes
teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks lūdz no īpašuma „Lāse” atļaut atdalīt zemes vienības ar kadastra Nr.
8850 019 0040 un kadastra Nr. 8850 017 0119, no kurām veidos jaunu nekustamo
īpašumu. Jaunajam īpašumam lūdz piešķirt nosaukumu „Vīnlāses”, kā arī noteikt zemes
lietošanas mērķi.
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.
Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim
nosaka piekrītošo zemes platību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Lāse” sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienības ar
kadastra Nr. 8850 019 0040 un kadastra Nr. 8850 017 0119.
2) Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra Nr. 8850 019 0040 un kadastra Nr.
8850 017 0119 veidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu
„Vīnlāses”.
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3) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 019 0040 7,6 ha platībā noteikt
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 017 0119 7,4 ha platībā noteikt
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

30

nekustamā
darbība ir
nekustamā
darbība ir

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 7.
26.01.2012.

8.§
Par zemes ierīcības projektu „Rozīši”
Pamatojums:
1. Induļa Reinvalda iesniegums (reģ. Nr. R-601, 27.12.2011.) par īpašuma „Rozīši”
(kadastra Nr. 8850 009 0044) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Izvērtējums:
Īpašums „Rozīši” (kadastra Nr. 8850 009 0044) atrodas Muņu teritoriālā ciema
teritorijā un sastāv no vienas zemes vienības, kuras kopplatība ir 12,9 ha. Īpašnieks
vēlas no zemes vienības atdalīt zemes gabalu aptuveni 3 ha platībā (pēc zemes
lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašums „Rozīši” atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Meža teritorijas” (MT) un „Lauksaimniecības teritorijas” (LT)
un plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
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 nekustamajam īpašumam „Rozīši”
(kadastra Nr. 8850 009 0044), sadalot to divās daļās, saskaņā ar lēmuma 1.
pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
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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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 8.
26.01.2012.

9.§
Par zemes ierīcības projektu „Kurpnieki”
Pamatojums:
1. SIA „Amezs” (reģ. Nr. 40003649832) iesniegums (reģ. Nr. P-548, 06.12.2011.) par
īpašuma „Kurpnieki” (kadastra Nr. 8850 009 0081) sadalīšanu.
2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Izvērtējums:
Īpašums „Kurpnieki” (kadastra Nr. 8850 009 0081) atrodas Muņu teritoriālā ciema
teritorijā un sastāv no vienas zemes vienības, kuras kopplatība ir 94,8 ha. Īpašnieks
vēlas no zemes vienības atdalīt zemes gabalu 19,8 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida
– lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašums „Kurpnieki” atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Meža teritorijas” (MT) un „Lauksaimniecības teritorijas” (LT)
un plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
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 nekustamajam īpašumam „Kurpnieki”
(kadastra Nr.8850 009 0081) sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma 1.
pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
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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10.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
10.1. Pamatojums:
1) Andra Reinholca iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012. ar
Nr.
DD-3-26.1/12/14-R).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un
15.panta 1.punkts.
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punkts.
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma „Krēķi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums:
Īpašuma „Krēķi” (kadastra.Nr. 8850 005 0004) kopējā platība ir 32,47 ha un tas
sastāv no 11,35 ha lielas apbūvētas zemes vienības (uz kuras atrodas nenoskaidrotas
piederības ēkas) ar kadastra Nr. 8850 005 0004, kurā 10,75 ha aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā) un 21,12 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra Nr. 8850 005 0139,
kurā 21,12 ha aizņem mežs (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no īpašuma „Krēķi” atdalīt zemes vienību ar kadastra Nr. 8850 005
0139, jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Aizsiliņi”, bet zemes vienībai ar
kadastra
Nr. 8850 005 0004 atstāt nosaukumu „Krēķi”.
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.
Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim
nosaka piekrītošo zemes platību.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Krēķi” (kadastra Nr. 8850 005 0004) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra Nr. 8850 005 0139.
2) Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0139 piešķirt nosaukumu
„Aizsiliņi”.
3) Zemes vienībai ar kadastra Nr. Nr. 8850 005 0004 atstāt nosaukumu „Krēķi”.
4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0139 21,12 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0004 11,35 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 10.
26.01.2012.

10.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
10.2. Pamatojums:
1. Aiņa Damberga iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012. ar Nr.
DD-3-26.1/12/13-D).
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un
15.panta 1.punkts.
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punkts.
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma „Saviņlejas” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes
vienību.
Izvērtējums:
Īpašuma „Saviņlejas” (kadastra.Nr. 8850 025 0045) kopējā platība ir 7,4 ha un tas
sastāv no 5,85 ha lielas apbūvētas zemes ar kadastra Nr. 8850 025 0045, kurā 5,30 ha
aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (atrodas Laikmuižas teritoriālā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un 1,55 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra
Nr.
8850 023 0075, kurā 1,50 ha aizņem mežs (atrodas Pāces teritoriālā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no īpašuma „Saviņlejas” atdalīt zemes vienību ar kadastra Nr.
8850 023 0075, jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Mazeglītes”, bet zemes
vienībai ar kadastra Nr. 8850 025 0045 atstāt nosaukumu „Saviņlejas”.
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.
Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim
nosaka piekrītošo zemes platību.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Saviņlejas” (kadastra. Nr. 8850 025 0045)
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra Nr. 8850 023 0075.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 023 0075 piešķirt nosaukumu
„Mazeglītes”.
3. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 025 0045 atstāt nosaukumu „Saviņlejas”.
4. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 025 0045 5,85 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101
5. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 023 0075 1,55 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.11.
26.01.2012.

10.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
10.3. Pamatojums:
1. Raimonda Reinholca iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.01.2012.
ar Nr. DD-3-26.2/12/12-R).
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un
15.panta 1.punkts.
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punkts.
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas
noteikumi”.
Mērķis:
Nekustamā īpašuma „Mežmalas” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes
vienību.
Izvērtējums:
Īpašuma „Mežmalas” (kadastra Nr. 8850 005 0140) kopējā platība ir 14,26 ha un tas
sastāv no 7,13 ha lielas apbūvētas zemes vienības (uz kuras atrodas nenoskaidrotas
piederības ēka) ar kadastra Nr. 8850 005 0140, kurā 6,9 ha aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā) un 7,13 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra Nr. 8850 005 0141,
kurā 7,13 ha aizņem mežs (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no īpašuma „Mežmalas” atdalīt zemes vienību ar kadastra
Nr. 8850 005 0141, jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pizāni”, bet zemes vienībai
ar kadastra Nr. 8850 005 0140 atstāt nosaukumu „Mežmalas”.
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.
Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim
nosaka piekrītošo zemes platību.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mežmalas” (kadastra Nr. 8850 005 0140)
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra Nr. 8850 005 0141.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0141 piešķirt nosaukumu
„Pizāni”.
3. Zemes vienībai ar kadastra Nr. Nr. 8850 005 0140 atstāt nosaukumu „Mežmalas”.
4. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0141 7,13 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0140 7,13 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 12.
26.01.2012.

11.§
Par īpašumu „Priedītes” un „Lorenči” izsoļu rezultātu apstiprināšanu
PAMATOJUMS
„Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lorenči”, Kolkā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā – zemes gabala un uz tā esošo būvju – trešās izsoles noteikumi”
38.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas
28.12.2010. protokols Nr.12.
„Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedītes”, Sīkragā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā otrās izsoles noteikumi” 38.punkts.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas
28.12.2010. protokols Nr.13.
MĒRĶIS
Nodrošināt pašvaldības mantas atsavināšanas procesa procedūras tiesiskumu.
IZVĒRTĒJUMS
2011.gada 28.decembrī notika pašvaldības nekustamo īpašumu Lorenči un Priedītes
mutiskas izsoles, kuras organizēja Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un
mantas atsavināšanas komisija.
Par īpašuma „Lorenči” (kadastra Nr.88620070267) izsoles uzvarētāju Komisija atzinusi
SIA „Labo projektu aģentūra”, reģ. Nr.40003927965, objekta nosolītā cena 6060 lati (seši
tūkstoši sešdesmit lati).
Par īpašuma „Priedītes” (kadastra Nr.88620010101) izsoles uzvarētāju Komisija
atzinusi Raulu Kviesīti, objekta nosolītā cena 6060 lati (seši tūkstoši sešdesmit lati).
Abas personas ir veikušas visus norēķinus ar Dundagas novada pašvaldību.
Saskaņā ar izsoļu noteikumiem izsoles rezultāti tiek apstiprināti tuvākajā novada domes
sēdē pēc visu maksājumu par Objekta pirkšanu nokārtošanas.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atzīt par īpašuma „Lorenči” (kadastra Nr.88620070267) izsoles uzvarētāju SIA
„Labo projektu aģentūra”, reģ. Nr.40003927965, un apstiprināt īpašuma
„Lorenči” (kadastra Nr.88620070267) izsoles visaugstāko nosolīto cenu 6060 lati
(seši tūkstoši sešdesmit lati);
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2. Atzīt par īpašuma „Priedītes” (kadastra Nr.88620010101) izsoles uzvarētāju
Raulu Kviesīti, un apstiprināt īpašuma „Priedītes” (kadastra Nr.88620010101)
izsoles visaugstāko nosolīto cenu 6060 lati (seši tūkstoši sešdesmit lati);
3. Pašvaldības juriskonsultam 5 dienu laikā pēc Domes sēdes protokola
parakstīšanas sagatavot īpašumu „Lorenči” (kadastra Nr.88620070267) un
„Priedītes” (kadastra Nr.88620010101) pirkšanas – pārdošanas līgumus.
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 13.
26.01.2012.

12.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai
2012.gadā”
PAMATOJUMS
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļu, Pārejas noteikumu 41.punkts
MĒRĶIS
Noteikt kārtību, kādā 2012.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2012.gadā.
IZVĒRTĒJUMS
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro
pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.1 „Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanai 2012.gadā” projektu (pievienots pielikumā).
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 14.
26.01.2012.

13.§
Par 2011.gada budžeta izpildi
Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2011. gada budžeta
izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 26.01.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2011. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu Ls 2 662 295 apmērā un izdevumu Ls 2 610 066 apmērā
izpildi, speciālā budžeta ieņēmumu Ls 94 510 apmērā un izdevumu Ls 66 257 apmērā
izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu Ls 146 632 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 9 993 apmērā, kā
arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta finansēšanas klasifikācijai. Dundagas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai, 2011. gadā sniegusi galvojumu Ls
4294 apmērā, veikusi aizdevuma atmaksu Ls 118 076 Ls apmērā un nomaksājusi citas
ilgtermiņa saistības Ls 5 093 apmērā.
2011. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 38 246.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2
„Par Dundagas novada pašvaldības 2011. gada budžeta izpildi”.
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 15.
26.01.2012.

14.§
Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens”
PAMATOJUMS
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

MĒRĶIS
Atbalstīt ūdenssaimniecības uzņēmumus
IZVĒRTĒJUMS
Likumā “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir iedzīvotāju apgāde
ar ūdeni un kanalizācijas sistēmu uzturēšana. Lai uzņēmumi varētu sekmīgi darboties
nepieciešams finansiāls atbalsts, lai atvieglotu uzņēmumu darbību.
Šāds atbalsts tiek sniegts no 2008.gada. 2009.gadā tika lemts, šo dotāciju piesaistīt
paceltajam ūdens daudzumam iepriekšējos gados un tas ir SIA “Ziemeļkurzeme” ir 0,06
Ls/m³, bet SIA “ Kolkas ūdens” tas ir 0,03 Ls/m³ par katru paceltā ūdens kubikmetru.
2011.gadā SIA “Ziemeļkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir 56 000 m³, bet SIA “Kolkas
ūdens” paceltais ūdens daudzums ir 92 000 m³. Ņemot vērā 2011.gadā pacelto ūdens
daudzumu 2012.gadā SIA “Ziemeļkurzeme” finansējums būtu 280 Ls/mēnesī un SIA
“Kolkas ūdens” 230 Ls/mēnesī.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu uzņēmumiem SIA “Ziemeļkurzeme” 0,06 Ls/m3 paceltā ūdens, jeb
280,00 Ls mēnesī un SIA “Kolkas ūdens” 0,03 Ls/m3 paceltā ūdens, jeb 230,00 mēnesī.
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 16.
26.01.2012.

15.§
Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8
amata vietu izveidošanu
15.1. Apkopējas amata vietas izveidošana Pils-5
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p., saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
MĒRĶIS
Nodrošināt telpu tīrīšanu Pils-5 un krāšņu kurināšanu.
IZVĒRTĒJUMS
Pils-5 2.stāvā ir izveidotas darba telpas pašvaldības policijas, darba drošības speciālista,
sporta organizatora vajadzībām. Šo telpu un krāšņu kurināšana nav ietverta Pils-5
esošās apkopējas darba pienākumos, jo to nebūtu iespējams veikt pārlieku lielās platības
un kurināmo krāšņu skaita dēļ. Tādēļ ir priekšlikums izveidot apkopējas štata vietu,
sadalot apkopjamo platību un krāšņu skaitu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot amata vietas:
1.Apkopēja-1 telpas Pils-5 1. stāvā ieskaitot lielo zāli ar apkopjamo platību 274m² un 8
kurināmām krāsnīm.
2.Apkopēja-2 telpas Pils-5 2. stāvā līdz lielajai zālei ar apkopjamo platību 150m² un 5
kurināmām krāsnīm.
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 17.
26.01.2012.

15.§
Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8
amata vietu izveidošanu
15.2. Ielu tīrītāja amata vietas izveidošana Saules-8
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p.,saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
MĒRĶIS
Nodrošināt ielu un teritorijas tīrīšanu Saules-8 .
IZVĒRTĒJUMS
Līdz 2010.gadam ielu tīrīšanas pienākumus Saules-8 veica apkopējas, bet viņas atteicās
no šo pienākumu pildīšanas. Līdz 2012.gadam ielu un teritorijas tīrīšanu Saules-8 veica
stipendiāti. Ielu tīrītāja pienākumos ietilpst pieguļošo ielu, trotuāru, celiņu, laukumu un
zaļās zonas uzturēšanu tīrībā un kārtībā -800m²ielas,trotuāri,celiņi,-5000m² zaļā zona.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot amata vietu ielu tīrītājs Saules ielā 8 un izdevumus iekļaut ielu tīrīšanas
budžetā -Ls168.00 mēnesī.
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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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 18.
26.01.2012.

16.§
Par saimnieciskajām amata vienībām Kolkas pamatskolā
Mērķis
Palielināt saimniecības pārziņa amata slodzi un mainīt strādnieka amata
nosaukumu uz kvalificēts strādnieks Kolkas pamatskolā.
Izvērtējums:
Ar 22.12.2011. Dundagas novada domes 16.§ lēmumu, Kolkas pamatskolā ir
likvidēta amata vienība – d.v. saimnieciskajā darbā (0,5 slodzes), kura pienākumos
ietilpa arī (~60) ēdāju uzskaite un naudas iekasēšana no tiem Kolkas pamatskolā. Šī
pienākuma veikšanai paredzamas vismaz 4 stundas nedēļā. Lai nodrošinātu ēdināšanu
Kolkas pamatskolā nepieciešams palielināt saimniecības pārziņa esošo slodzi 0,5 par 0,1
slodzi.
Izvērtējot Kolkas pamatskolas strādnieka amata aprakstu, kvalifikāciju (otrā
līmeņa profesionālā kvalifikācija – apdares darbu izpildītājs) un veicamos darbus papildus vienkāršiem strādnieka pienākumiem skolā, strādnieks veic arī apdares darbus
un krāsotāja pienākumus, nepieciešams mainīt amata nosaukumu Strādnieks uz
Kvalificēts strādnieks. Ar 22.12.2011. Dundagas novada domes 16.§ lēmumu, likvidējot
PII „Rūķītis” strādnieka (0,2 slodzes) amatu, skolas strādnieks veic arī strādnieka darba
pienākumus PII „Rūķītis” un internātā „Rūķu nams”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Palielināt saimniecības pārziņa amata slodzi par 0,1 pievienojot amata aprakstā kasiera
pienākumus ēdināšanas nodrošināšanai Kolkas pamatskolā.
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17.§
Par amata vienības izveidi –strādnieks Dundagas vidusskolā
Mērķis
Izveidot amata vienību, kuras pienākumos ir skolas saimnieciskās darbības
nodrošināšana.
Izvērtējums:
Ar 2010.gada 1.janvāri (Dundagas novada domes lēmums Nr.279 25.11.2009.,
kā arī lēmums Nr.458 24.11.2010.) tika likvidēta amata vienība – direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā. Likvidētā amata pienākumus uzticēja veikt skolas direktorei,
saimnieciskā dienesta vadītājam A. Kojro un skolas remontstrādniekam. Par papildus
pienākumu veikšanu remontstrādnieks saņēma piemaksu Ls 100,-. Ar 2012.gada
1.janvāri remontstrādniekam piemaksa vairs nav paredzēta (Dundagas novada darba
samaksas komisijas lēmums). Tāpēc jāveido jauna amata vienība (amata apraksts
pielikumā), lai Dundagas vidusskolā nodrošinātu saimnieciskā darba funkcionēšanu.
Izpilddirektora komentārs: Atalgojuma komisijā tika vērtēts remontstrādnieka
G.Slavas atalgojums pēc noteiktā vienotā principa un, ņemot vērā amata aprakstu.
Vēsturiski radusies piemaksa 100,Ls nevarēja tikt ņemts vērā, jo amata apraksts
neparedz izmaiņas pienākumos, kā arī mazkvalificēta darbinieka vērtēšanas sistēma
nepieļauj kāda veida brīvu interpretāciju. Līdz ar to, lai iesaistītu minēto strādnieku
skolas saimniecisko darbu veikšanā iesaku izveidot jaunu štata vietu, ar atbilstošu amata
pienākumu aprakstu. Šāda rīcība ne tikai sakārtotu darba attiecību dokumentālo pusi,
bet beidzot būs skaidrība arī par skolas saimniecisko jautājumu iesaistīto pušu
pienākumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot amata vienību Dundagas vidusskolā – strādnieks, nosakot nepilno darba
laiku – 20 stundas nedēļā, ar atalgojumu – izejot no valstī noteiktās minimālās darba
algas.
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18.§
Par darba laiku Kolkas Tautas namā
Pamatojums:
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants
Darba likuma 140.pants
Izvērtējums:
Dundagas novada pašvaldības iestādes „Kolkas pagasta pārvalde” struktūrvienības
„Tautas nams” darbiniekiem, izņemot struktūrvienības vadītāju, nav iespējams noteikt
normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, jo struktūrvienības darbība saistīta ar
mainīgu darba laiku. Tādēļ darbiniekiem nosakāms summētais darba laiks.
Tiek izteikts ierosinājums atļaut pārvaldes vadītājam pašam noteikt darba laika
organizēšanas veidu Kolkas Tautas namā.
NOLEMJ:
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Ar 01.02.2012. noteikt Kolkas Tautas nama vadītājam 40 stundu darba
nedēļu./Lēmums Nr. 20/
2) Uzdot Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt, ka no 2012.gada 1.marta
Kolkas Tautas nama darbiniekiem, izņemot struktūrvienības vadītāju, tiek
noteikts summētais darba laiks./Lēmums Nr. 20`/
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19.§
Par grozījumiem amatalgu noteikšanas metodikā
Pamatojums:
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, MK noteikumi Nr. 1075 no 30.11.2010.
Mērķis
Darba samaksas metodikas pilnveidošana.
Izvērtējums:
Dundagas novada darba samaksas komisija, izvērtējot darbiniekus pēc fiziskā un
kvalificētā darba novērtēšanas metodikas, saskaņā ar metodiku Amatalgu noteikšanai
Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem, saskārās ar nepieciešamību papildināt
metodikas 1. Pielikumu Dundagas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgu diapazons,
kuriem neveic novērtēšanu pēc amatalgu noteikšanas metodikas, ar amata nosaukumu
naktsaukle, piemērojot 13. Saimes IA līmeni ar valstī noteikto spēkā esošo minimālo
darba samaksu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Papildināt Amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem
metodikas 1. Pielikumu Dundagas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgu
diapazons, kuriem neveic novērtēšanu pēc amatalgu noteikšanas metodikas, ar
amata nosaukumu naktsaukle, piemērojot 13. saimes IA līmeni ar valstī noteikto
spēkā esošo minimālo darba samaksu.
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20.§
Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas
noteikšanas metodikas atcelšanu
Pamatojums:
1. Domes lēmums nr.148.
noteikšanas metodikā;

4.§ no 22.06.2011. par grozījumiem amatalgas

2. Domes lēmums nr. 147.
noteikšanas metodikā;

3.§ no 22.06.2011. par grozījumiem amatalgas

3. 07.12.2010. MK noteikumi Nr.1108 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un
to noteikšanas kārtību"" (stājas spēkā 15.12.2010.; piemērojams ar 01.12.2010.).
Mērķis
Lēmuma par metodikas apstiprināšanu atcelšana.
Izvērtējums:
Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 1108 no 07.12.2010. un grozījumiem Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, amatu saime
29.2. pedagoģija: izglītošana pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu
izglītības programmās ir izslēgta no noteikumu pielikuma. Ar pašvaldības lēmumu
no 22.06.2011. Nr. 147., 3.§ „Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas
kataloga grozījumiem”, Dundagas novada pašvaldības iestāžu pašdarbības kolektīva
vadītāji un interešu izglītības pulciņu vadītāji, kuru atalgojums tiek finansēts no
pašvaldības budžeta, tiek klasificēti 33. amatu saimē: radošie darbi. Darba samaksa
tiek noteikta, izmantojot intelektuālā darba novērtēšanas metodiku Dundagas
pašvaldībā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt 2010. gada 22. decembra lēmuma nr. 494 2. punktu (protokols Nr. 21., 15. §)
par metodiku amatalgu noteikšanai Dundagas pašvaldības finansēto pašdarbības
kolektīvu vadītājiem un interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
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21.§
Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības iestāžu
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem
Pamatojums:
1. 2012. gada budžeta projekts;
2. 29.12. 2011. gada iesniegums no Kolkas līnijdeju kolektīva dalībniekiem.
3. Dundagas novada domes lēmumam Nr. 147., 3.§ no 22.06.2011. „Par grozījumiem
amatu klasifikācijas katalogā”.
Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās funkcijas ietvaros
– rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Izvērtējums:
Kolkas līnijdeju dalībnieki lūdz nodrošināt štata vietu kolektīva vadītājam. Tā kā Likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā ir definēts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību, sniedzot organizatorisku un finansiālu palīdzību kultūras
iestādēm un pasākumiem, un līnijdejas nav tradicionālā kultūras vērtība, tad pašvaldībai
nav prioritāra nepieciešamība finansiāli atbalstīt šāda veida kolektīvu darbību.
Pieņemot 2011. gada budžetu (lēmums Nr. 34, 27.§ no 02.02.2011. 7. punkts), noteikts,
ka pašvaldības pulciņu vadītājiem apmaksājamais darba laiks ir ne vairāk kā 20 stundas
mēnesī. Pulciņu vadītāju stundas tarifu likme noteikta Ls 3,00/h, koncertmeistariem Ls
2,00/h (lēmums Nr. 320, 3.§ no 17.12. 2007., spēkā līdz to atcelšanai vai grozīšanai).
Ar pašvaldības lēmumu no 22.06.2011. Nr. 147., 3.§ „Par Dundagas novada pašvaldības
amatu klasifikācijas kataloga grozījumiem”, Dundagas novada pašvaldības iestāžu
pašdarbības kolektīva vadītāji un interešu izglītības pulciņu vadītāji, kuru atalgojums
tiek finansēts no pašvaldības budžeta, tiek klasificēti 33. amatu saimē: radošie darbi.
Darba samaksa tiek noteikta, izmantojot intelektuālā darba novērtēšanas metodiku
Dundagas pašvaldībā. Izmantojot intelektuālā darba novērtēšanas metodiku, pulciņu
vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas stundas tarifu likme nosakās individuāli un
vidēji ir zemāka par Ls 3,00/h.
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Plānojot 2012. gada budžetu nepieciešams noteikt, ka pašvaldības pulciņu vadītājiem un
koncertmeistariem apmaksājamais darba laiks ir ne vairāk kā 300 stundas gadā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt, ka pašvaldības pulciņu vadītājiem un koncertmeistariem apmaksājamais
darba laiks ir ne vairāk kā 300 stundas gadā, piemērojot intelektuālā darba
novērtēšanas metodiku un nosakot attiecīgu stundas tarifa likmi.
2. Finansējumu piešķirt tikai tiem Dundagas novada pašvaldības iestāžu
pašdarbības kolektīva vadītājiem un interešu izglītības pulciņu vadītājiem, kuri
sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un
ir iekļauti pielikumā 22.06.2011. g. Dundagas novada domes lēmumam Nr. 147.,
3.§„Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga
grozījumiem”.
3. Neatbalstīt līnijdeju nodarbību finansēšanu, jo neatbilst šī lēmuma 2.punkta
nosacījumiem.
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22.§
Par finansējumu biedrībai „Aprūpes nams „Stacija””
Pamatojums:
2011. gada 6. decembra iesniegums no „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītājas D.
Ludevikas par finansējuma piešķiršanu biedrības darbības nodrošināšanai 2012. gadā.
Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros
deleģēt uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālā palīdzība sociāli
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos).
Izvērtējums:
Biedrības „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītāja ir iesniegusi aprēķinu, ka vienas
personas dienas uzturēšanās izmaksas pansijā 2012. gadā ir Ls 8,02. Aprūpes namā
dzīvo 7 personas un gada izdevumi sastāda Ls 20 555,00. 68,38% no kopējiem
izdevumiem nosedz iemītnieku pensijas un piederīgo iemaksas, bet 31,62% jeb Ls
6500,00 būs nepieciešams segt no pašvaldības budžeta, kā samaksa par pakalpojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt vienas personas dienas uzturēšanas izdevumus Dundagas aprūpes
namā „Stacija” Ls 8,02 apmērā.
2. Iekļaut pakalpojuma apmaksai 2012. gada pašvaldības budžetā Ls 6500,00.
/Lēmums Nr. 24/
sagatavoto
pašvaldības
funkciju
deleģēšanas
līgumu
3. Apstiprināt
(pielikumā)./Lēmums Nr. 24`/
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23.§
Par finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs”
Pamatojums:
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A. Vagenmeisteres iesniegtais
pakalpojuma izmaksu aprēķins ilgstošā sociālā aprūpē.
Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās funkcija ietvaros
deleģēt uzdevumu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un 7. punktā noteiktās
funkcijas ietvaros deleģēt uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālā palīdzība sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar
vietām pansionātos).
Izvērtējums:
SIA „Dundagas veselības centrs” ar ģimenes ārsta un sociālā dienesta slēdzienu uzņem
ilgstošajā sociālajā aprūpē iedzīvotājus, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā
palīdzība. Ilgstošajā sociālajā aprūpē uzturas galvenokārt maznodrošinātas personas,
kuras ar savu pensiju nenosedz reālās uzturēšanās izmaksas. Aprēķins dienā uz 1
personu 2012. gadā ir Ls 12,19 gulošiem ar higiēnas precēm un Ls 11,55 bez higiēnas
precēm. Mēnesī ( vidēji 2012. gadā 30,5 dienas) viena persona izmaksā Ls 371,80 ar
higiēnas precēm un Ls 352,28 bez higiēnas precēm. Gadā 17 personas izmaksā Ls
74 132. Dundagas novada domei 2012. gadā plānoti piestādīt pakalpojumu rēķini par Ls
24 017,00.
Papildus ilgstošā sociālā aprūpē uzturas personas, kuras nav vientuļas, bet, kuru
izmaksas veidojas sekojoši:
Pakalpojuma nosaukums
Izmaksa Ls
Pamatsumma dienā
Papildus izmaksas (vidēji):
medikamenti
Higiēnas preces
personīgo apģērbu mazgāšana
Transporta izdevumi

9,00
0,31
1,16
0,06
1,66 dienā
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vientuļas vienas personas dienas
izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē 2012. gadā Ls 12,19 gulošiem ar higiēnas
precēm un Ls 11,55 bez higiēnas precēm;
2. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vienas personas, kuras nav vientuļas,
dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē 2012. gadā pamatsummu Ls 9,00 un
papildus izmaksas sekojoši – par medikamentiem Ls 0,31, higiēnas precēm Ls
1,16, personīgo apģērbu mazgāšanu Ls 0,06, Transporta izdevumiem Ls 0,26/km;
3. Iekļaut pakalpojuma apmaksai 2012. gada pašvaldības budžetā Ls 24 017,00.
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24.§
Par finansējumu Līvu fondam 2012.gadā
Pamatojums:
Līvu Fonda valdes priekšsēdētāja D.Stalta iesniegums no 27.12.2011.
Mērķis
Izvērtēt atbalsta piešķiršanas lietderību.
Izvērtējums:
D.Stalts lūdz ieplānot 2012. gada pašvaldības budžetā Ls 1575,00 lielu līdzfinansējumu
sekojošu pasākumu organizēšanai Dundagas novada teritorijā:
1. Līvu Savienības Kolkas grupai transporta izdevumiem maršrutā Kolka, Rīga, Mazirbe,
Ventspils, Turaida Ls 500,00;
2. Līvu Savienības Kolkas grupai printera tehniskai apkopei Ls 100,00;
3. Līvu bērnu nometne Mazirbē „Mierļikizt 2012” 20.-28. jūlijam Ls 500,00;
4. Līvu svētkiem Mazirbē 28. jūlijā Ls 500,00.
Līvu Fonds no savas puses minētiem pasākumiem nodrošina Ls 9200,00 lielu
līdzfinansējumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ieplānot 2012.gada budžetā Ls 1575,- Līvu Fonda organizēto pasākumu līdzfinansēšanai.
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25.§
Par finansējuma piešķiršanu pensionāru klubam ,,Sendienas”
PAMATOJUMS
Ārijas Ansabergas iesniegums, saņemts Dundagas novada domē 26.10.2011., Nr. A-485
MĒRĶIS
Atbalstīt pensionāra kluba ,,Sendienas” sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotāju
interesēs
IZVĒRTĒJUMS
Pensionāru klubs ,,Sendienas” aktīvi darbojas Dundagas novada iedzīvotāju, īpaši
pensionāru interesēs, organizējot regulārus pasākumus, ekskursijas, piedaloties citu
novadu pensionāru apvienību pasākumos, tā mazinot pensionāru izolētību, veicinot to
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt Ls 600 pensionāru klubam ,,Sendienas” 2012.gadam.
2. Finansējumu iekļaut pašvaldības iestādes ,,Kultūras pils” 2012.gada budžetā.
3. Par finansējuma izlietojuma kontroli atbild kultūras pils direktore Baiba Dūda.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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26.§
Par finansējuma piešķiršanu invalīdu biedrībai ,,Cerības”
PAMATOJUMS
Ināras Čaunānes iesniegums, saņemts Dundagas novada domē 11.11.2011., Nr. Č-510
MĒRĶIS
Atbalstīt invalīdu biedrības ,,Cerības” sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotāju
interesēs
IZVĒRTĒJUMS
Invalīdu biedrība ,,Cerības” aktīvi darbojas Dundagas novada iedzīvotāju - invalīdu
interesēs, organizējot regulārus pasākumus, ekskursijas,
tā mazinot invalīdu
atstumtību, veicinot to iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt Ls 650 invalīdu biedrībai ,,Cerība” 2012.gadam.
2. Finansējumu iekļaut pašvaldības iestādes ,,Kultūras pils” 2012.gada budžetā.
3. Par finansējuma izlietojuma kontroli atbild kultūras pils direktore Baiba Dūda.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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27.§
Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām
PAMATOJUMS
Likums par pašvaldībām 15.panta2.p.,saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada
budžetu.
MĒRĶIS
Nodrošināt sociālo dienestu ar transportu dienesta funkciju veikšanai
IZVĒRTĒJUMS
Sociālais dienests funkciju veikšanai izmanto 1997.gada automašīnu VW-Passat, kuras
nobraukums ir 250.tūkst.km,tā ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, gadā būtu nepieciešams
remontiem izlietot līdz 1500 Ls. Bieži ir jāveic apsekojumi par grūti izbraucamiem
ceļiem, kur mašīnai nepieciešams augsts klīrenss un paaugstināta caurgājamība. Esošo
automašīnu izmanto arī Veselības centrs, bet par to nepieciešama atsevišķa vienošanās.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, iegādāties operatīvajā līzingā apvidus
automašīnu,
2) Uzdot Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro līdz 01.03.2012. sagatavot
automašīnas iepirkuma specifikāciju.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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28.§
Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
Pamatojums:
Kolkas pagasta iedzīvotājas B. Šuvcānes iesniegums no 16.12.2011.
Mērķis
Izvērtēt atbalsta piešķiršanas aktualitāti.
Izvērtējums:
B. Šuvcāne lūdz piešķirt Ls 1000,00 lielu līdzfinansējumu grāmatas „Lībiešu krasta stāsti”
izdošanai. Grāmata ir iecerēta kā loģisks turpinājums agrāk veiktajiem pētījumiem un
sarakstītajām grāmatām par lībiešiem. 2010. gadā Dundagas novada dome ir
līdzfinansējusi Ls 1500,00 apmērā grāmatas „Senais lībiešu ciems Kolka” izdošanu.
Projekta mērķis ir apkopot lībiešu krasta iedzīvotāju atmiņas par dzimtajiem ciemiem un
dzīvesstāstus situācijā, kad lībiešu ciemi ir zaudējuši pamatiedzīvotājus un savu
lībiskumu.
Konstatē, ka pašvaldība 2010. gadā ir līdzfinansējusi grāmatu par lībiešu tradicionālo
kultūru, dzīves veidu, vēsturi un mājvietām Ziemeļkurzemes jūrmalā.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Ls 500,00 lielu līdzfinansējumu B.Šuvcānes grāmatas „Lībiešu krasta stāsti”
izdošanai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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29.§
Par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos
ar Talsu novada pašvaldību
PAMATOJUMS
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
MĒRĶIS
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,
amatiermākslas kolektīvu sekmīgu gatavošanos XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkiem 2013.gadā, noteikt Dundagas un Talsu novada pašvaldības finansiālo
un organizatorisko atbildību Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā.
IZVĒRTĒJUMS
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību
svētkos. Lai kolektīvi sagatavotos, darbs tiek koordinēts no Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra puses reģionu līmenī, ievērojot bijušo rajonu teritoriālo
iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbību koordinē
Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi 2012.gadā iespējams
nodrošināt, slēdzot Dundagas novada pašvaldībai ar Talsu novada pašvaldību
Sadarbības līgumu kultūras jautājumos. Līgums paredz Talsu pašvaldībai deleģētās
funkcijas, par kurām Dundagas pašvaldība reizi ceturksnī maksā Talsu pašvaldībai Ls
112.50 (Viens simts divpadsmit lati 50 santīmi) ieskaitot nodokļus. Kopējā summa gadā
Ls 450.00 (Četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) Maksa tiek aprēķināta pēc
pakalpojuma sniegšanas izcenojuma.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras
jautājumos 2012.gadā (Līguma teksts pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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30.§
Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants
Mērķis
Nodrošināt Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbību
Izvērtējums:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.panta nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi jau iepriekšējos gados ir iesaistījušies
kopīgā Talsu un Rojas mūzikas skolas audzēkņu kamerorķestrī. Audzēkņu apmācība tiek
nodrošināta mūzikas skolas ietvaros. Kopīga muzicēšana dod iespējas mūzikas skolas
audzēkņiem papildus apgūt kopīgas muzicēšanas iespējas. Viena novada skolai nav
iespējams nodrošināt šāda orķestra darbību.
Talsu, Rojas un Dundagas novadu kultūras darbinieki un mūzikas skolu vadītāji vienojās,
ka ar 2012.gadu ir nepieciešams Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbību apstiprināt ar
kopīgu sadarbības līgumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldību par
Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanu.
2. Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus paredzēt
Dundagas mākslas un mūzikas skolas budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei
Lindai Pavlovskai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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31.§
Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā
IZVĒRTĒJUMS
Jau kopš novada izveidošanas Dundagas novada dome slēgusi sadarbības līgumu
ar Talsu novada Izglītības pārvaldi par Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētajām
funkcijām. Lai noteiktu līguma summu attiecīgajam gadam tiek veikts aprēķins un
noteiktas vidējās viena skolēna izmaksas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados
un aprēķināta katra novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.
Sagatavojot līgumu par deleģētajām funkcijām Talsu novada izglītības pārvaldei
veikti precizējumi funkciju sarakstā- skatīt pielikumu.

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt deleģējamo funkciju sarakstu
2. Turpināt sarunas par līguma summu, iekļaujot budžeta plānā provizorisko
summu Ls 3708,- gadā
3. Saskaņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
4. Kontroli par līguma izpildi uzdot izglītības speciālistam Uldim Katlapam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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32.§
Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības
nodrošināšanai
Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar Talsu novada Domi par Talsu Galvenās bibliotēkas
(TGB) kā reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) pakalpojumu nodrošināšanu Dundagas
novadā 2012.gadā
PAMATOJUMS
Bibliotēku likuma 17.panta 5.daļas 3.punkts, kas nosaka, ka RGB finansējuma viens no
avotiem ir „finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju
vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās
bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”.
MĒRĶIS
Nodrošināt 2012.gadā Dundagas novada pašvaldības
nepieciešamo reģiona galvenās bibliotēkas atbalstu.

publiskajām

bibliotēkā

IZVĒRTĒJUMS
TGB 2011.gadā atkārtotā akreditācijā saņēma reģiona galvenās bibliotēkas
statusu uz 5 gadiem un turpinās pildīt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju visām
Dundagas novada pašvaldības bibliotēkām. TGB kā reģiona galvenā bibliotēka savu
funkciju pildīšanai Dundagas novada pašvaldību publiskajām bibliotēkām finansējumu
saņem no Dundagas novada pašvaldības. Finansējuma pamats ir uz budžeta gadu
slēgtais pakalpojuma līgums.
2012.gadā DNCB un tās struktūrvienību budžetos ir ieplānoti izdevumi RGB
funkciju finansēšanai.
Sagatavoti:
1. PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts uz 4 lpp. pievienots lēmuma projektam)
2. TGB veicamo funkciju kā reģiona galvenajai bibliotēkai Dundagas novadā
atšifrējums (uz 2 lpp. pievienots lēmuma projektam)
3. TGB sagatavotā atskaite par 2011.gada RGB funkciju veikšanu Dundagas novadā
(uz 3.lpp. pievienots lēmuma projektam)
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar Talsu novada Domi par Talsu Galvenās bibliotēkas
kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošinātāju Dundagas novadā
2012.gadā
2. Funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt saskaņā ar noslēgto
pakalpojuma līgumu.
3. Kontroli par līguma izpildi uzdot Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītājai
Rutai Emerbergai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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33.§
Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi profesionālās ievirzes sporta
skolas programmu realizācijā
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā
IZVĒRTĒJUMS
Jau kopš novada izveidošanas Dundagas novada dome slēgusi sadarbības līgumu
ar Talsu novada Izglītības pārvaldi par Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētajām
funkcijām. Lai noteiktu līguma summu attiecīgajam gadam tiek veikts aprēķins un
noteiktas vidējās viena skolēna izmaksas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados
un aprēķināta katra novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.
Sagatavojot līgumu par deleģētajām funkcijām Talsu novada izglītības pārvaldei
veikti precizējumi funkciju sarakstā- svītrota sadaļa par sporta profesionālās ievirzes
programmu metodisko atbalstu, jo reāla samaksa par šo darbu nav tikusi aprēķināta.
Līdz šim Dundagas volejbola grupas ir Talsu novada Sporta skolas sastāvā.
2011.gadā tika panākta vienošanās, ka transporta izdevumus sedz Dundagas novads.
Šāda paša vienošanās panākta par 2012.gadu.
Talsu novads 2012.gadā piedāvā sadarbību profesionālās ievirzes programmu
īstenošanā Talsu novada Sporta skolas sastāvā, bet Dundagas novadam sedzot daļu
(proporcionāli audzēkņu skaitam) no administrācijas atalgojuma
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt atbildības jomu sarakstu profesionālās ievirzes izglītības programmu
(volejbols) realizēšanā.
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2. Turpināt sarunas par līguma summu, rezervējot Dundagas novada pārvaldes
budžetā Ls 1375.
3.
a. Saskaņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, slēdzot līgumu
uz 8 mēnešiem ar iespēju pagarināt līdz 2012.gada beigām.
b. Saskaņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, slēdzot līgumu
līdz 2012.gada 31.decembrim ar iespēju to lauzt 2012.gada 31.augustā.
4. Līdz 2012.gada aprīļa SIK komitejas sēdei novada izglītības speciālistam
U.Katlapam sadarbībā ar Dundagas vidusskolu sagatavot izvērtējumu par
iespējamību realizēt profesionālās ievirzes izglītības programmu (volejbols)
Dundagas vidusskolā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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34.§
Par 2012.gada budžeta projektu
Pamatojums:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par budžetu 2012. gadam.
Izvērtējums:
Dundagas novada 26.01.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2012. gadam tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu
Ls 2 245 504 apmērā un izdevumu Ls 2 348 455 apmērā plānu 2012. gadam, speciālā budžeta
ieņēmumu Ls 55 102 apmērā un izdevumu Ls 69 048 apmērā plānu 2012. gadam.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 38 246 apmērā, kā arī datus par
budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas
klasifikācijai. Dundagas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda
uzskaites klasifikācijai, 2012. gadā sniegs galvojumu Ls 4294 apmērā, veiks aizdevuma
atmaksu Ls 60 624 Ls apmērā un nomaksās citas ilgtermiņa saistības Ls 3130 apmērā.
2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 82 987 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 24 300.
Dundagas novada Dome nolemj:
3) Nodrošināt Dundagas vidusskolas 3.stāva gaiteņa (Lielajā skolā) remontu
2012.gadā no pašvaldības īpašumu un cirsmas realizācijā iegūtajiem līdzekļiem.
4) Līdz 2012.gada 1.martam Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro
sagatavot pašvaldības mežu īpašumu un cirsmu novērtējumu nepieciešamajā
apjomā (Ls 35 000,-) /Lēmums Nr.36/
5) Apstiprināt Dundagas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”. /Lēmums Nr.
36.`/
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35.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Pamatojums:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Izvērtējums:
Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250, Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par
vienu audzēkni, izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami
šādi izdevumi: atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju
no valsts budžeta); valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; komandējumu un
dienesta braucienu izdevumi; pakalpojumu samaksa; materiālu, energoresursu, ūdens
un inventāra (vērtībā līdz 150 latiem par vienu vienību) iegāde; grāmatu un žurnālu
iegāde; ar kārtējo remontu saistītie izdevumi.
Pakalpojuma sniedzējs kopā ar izglītības iestādes izdevumu tāmi pakalpojuma
saņēmējam nosūta: pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprinātu izglītības iestādes
budžetu, kurā atsevišķi uzrādīti arī no valsts budžeta saņemtie līdzekļi; informāciju par
skolēnu skaitu izglītības iestādē mācību gada sākumā un līguma slēgšanas dienā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā”;
5. Pielikums Nr. 5. „Dundagas novada Kolkas pagasts pamatskolas internāta „Rūķu
nams” izdevumu tāme un viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā”.
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36.§

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu
PAMATOJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.)
IZVĒRTĒJUMS
Personai nepieciešama sociālā aprūpe ilgstošajā sociālajā aprūpes institūcijā, jo persona
veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ir nepieciešama mediķu uzraudzība.
Nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu
apjomu un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta
otro daļu, persona ir jānodrošina ar sociālo aprūpi ilgstošajā sociālās aprūpes institūcijā.
Minētā persona dzīvoja aprūpes namā Stacija, Talsu ielā 26, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un pēc izveseļošanos atgriezīsies minētājā aprūpē. Personai nav
likumīgu apgādnieku. Personai nepieder nekustamais īpašums, kas varētu tikt izmantots
ienākumu gūšanai pakalpojumu apmaksai. Personas ienākumi mēnesī ir Ls 155,04 (
viens simts piecdesmit pieci lati un 04 santīmi).
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ievietot Rihardu Bērtulsonu uz ilgstošo sociālo aprūpi SIA „Dundagas veselības
centrā”, pakalpojuma izmaksas iztrūkstošo daļu sedzot no pašvaldības
līdzekļiem, pamatojoties uz trīspusēji noslēgto līgumu (klients, pašvaldība un SIA
„Dundagas veselības centrs”) un SIA „Dundagas veselības centra” piestādīto
rēķinu.
2. Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas SIA „Dundagas veselības centrā”
ir Ls 12,19 vienai personai diennaktī, tas ir ~ Ls 378 mēnesī.
3. Personai par pakalpojumu jāsedz 90% no saviem ienākumiem, tas ir Ls 139,54,
pašvaldībai jāsedz iztrūkstošā daļa, kas šajā gadījumā sastāda ~ Ls 238,35 mēnesī.
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37.§
Par nedzīvojamās telpas nomu Kolkas pagasta „Pastniekos”
Pamatojums:
Vienošanās ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka par ārējā bankomāta uzstādīšanu
Kolkā Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošā ēkā „Pastnieki”
Mērķis
Noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu (nomas līguma projekts pielikumā)
Izvērtējums:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu dome lemj par sev piederošā īpašuma
iznomāšanu.
Ir tikusi panākta vienošanās ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka par to, ka tā
piekrīt izvietot ārējo bankomātu Kolkā, „Pastniekos” un sagatavots nomas līguma
projekts. Iznomājamā telpa ir līdz šim neizmantota telpa 3.9m2 platībā.
Saskaņā ar MK 2010.08.06 noteikumu par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem
4.3 apakšpunktu nomas tiesību izsole nav jāveic.

Dundagas novada Dome nolemj:
Uzdot līdz 31.01.2012 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu (pielikumā) ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka.
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