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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

  

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

Nr.4. 
2012.gada 26.aprīlī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.04 
Sēdē piedalās 10 deputāti: Gunta Abaja, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita Ose, Irina 
Jānberga, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Aldons Zumbergs, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska 
Nepiedalās: - Regīna Rūmniece un Tija Liepa-  darba dēļ, Valdis Rande– iesniedzis 
iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Guntis Kļaviņš, Aigars 
Šturms, Andris Kojro; Lauris Laicāns, Māra Daiga Liniņa, Ilona Onzule, Antra Laukšteine, 
Aldis Pinkens, Uldis Katlaps, Jānis Simsons 
 Iedzīvotāji: Gunārs Laicāns, SIA „Revidentu Serviss” pārstāve Daina Rutka 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs), pret nav, atturas – 
nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto darba kārtību: 
1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
2. Par SIA „Kolkas ūdens” 2011.gada pārskatu 
3. Par SIA „Dundagas veselības centrs” 2011.gada pārskatu 
4. Par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu 
5. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija 

par aktualitātēm 
6. Par Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 
7. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
8. Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū 
9. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem 
10. Par pabalstiem jaundzimušajiem 
11. Par iepirkumu „Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā 

rekonstrukcija” 
12. Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos 
13. Par nekustamā īpašuma „Valklejas” sadalīšanu 
14. Par NĪN samazināšanu 
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15. Par nekustamā īpašuma apvienošanu (Salmiņi) 
16. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam (Mazirbes Stūrīši) 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāka Kolka” 
18. Par Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Dzelzceļa ēka) 
20. Par detālplānojumu īpašumā Celmi apstiprināšanu 
21. Par pašvaldības zemju nomu 
22. Par telpu nomu Kolkas tautas namā 
23. Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi 
24. Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011.g. 
25. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā 
26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Dundagas novadā” 
27.   Par profesionālās ievirzes programmas sportā realizēšanu Dundagas vidusskolā 
28. Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību” 
29. Par Dundagas novada simboliku 
30. Par novada robežzīmēm 
31. Par izmaiņām Mazirbes speciālās internātpamatskolas vadībā 
32. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 
33. Par īpašuma „Pils iela 9” ilgtermiņa nomu 

 
1.§ 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
1) Valda Randes personīgs iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./12/133-R no 

23.03.2012.) 
2) Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punkts un ceturtā daļa 
A.Zumbergs ierosina nodot izskatāmā jautājuma vadīšanu domes priekšsēdētājas 
vietniecei, jo priekšsēdētāja ir jautājuma ziņotāja. 
Ieteikums tiek realizēts. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.94. „Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
Sēdei pievienojas deputāte Asja Felta. 
 

2.§ 
Par SIA „Kolkas ūdens” 2011.gada pārskatu 

G.Abaja, A.Zumbergs, L.Pavlovska 
PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.95. „Par SIA „Kolkas ūdens” 2011.gada pārskatu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
3.§ 

Par SIA „Dundagas veselības centrs” 2011.gada pārskatu 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.96. „Par SIA „Dundagas veselības centrs” 2011.gada pārskatu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

4.§ 
Par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu 

G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits, A.Felta, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš 
 

Ziņo galvenā grāmatvede Māra Daiga Liniņa un SIA „Revidentu serviss” pilnvarotā 
pārstāve Daina Rutka (pilnvaraNr.4.1-257 izdota 26.04.2012.). 

 
   
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.97. „Par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

5.§ 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes 

priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm 
 
Novada domes izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par veiktajiem darbiem: 

1. Par veiktajiem iepirkumiem  
2. Ir izvērtēti estrādes projektu meti. Notiek sarunas par līguma nosacījumiem. 
3. Pašvaldība piedalījās starpnovadu sporta spēlēs Talsos, kur izcīnīja kopvērtējumā 

8.vietu. 
4. Pabeigti darbi apgaismojuma ierīkošanai Uzvaras ielā Dundagā 
5. Par dalību Lielajā talkā (sīkāk informē Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro). 

Jautājumi: 
Ē.Bērzkalns- Vai ir pieņemts lēmums par PII „Kurzemīte” vārtiņiem? 
  G.Abaja informē,ka jautājuma risināšana nodota Saimnieciskā dienesta vadītājam 
Andrim Kojro. 



4 
 

A.Kojro- Vārtiņi atrodas uz pašvaldības zemes un pašvaldība nav pieņēmusi lēm8mu 
par aizliegumu iedzīvotājiem tur staigāt. Tā ir rezerves izeja un tā ir jāslēdz vaļā. Tas 
tiks atrisināts. 

A.Zumbergs- Vai skola piedalījās talkā mācību procesa laikā? 
U.Katlaps skaidro, ka mācību iestāde 5 dienas gadā var izmantot šādiem mērķiem. 
Izglītības iestāde ir patstāvīga mācību procesa organizēšanā. 
 
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja informē: 

1. Zivsaimniecības padome lēmusi par zivsaimniecības finanšu līdzekļu pārdali uz 
citām aktivitātēm. Samazinājums piekrastes teritorijām par 5 milj. Tas skar 
Kolkas sporta halles pabeigšanu. 

2. Par mežu izsoli- pretendenti piesakās, apskata objektus dabā. Izsole paredzēta 
15.05.2012. 

Jautājumi: 
A.Zumbergs- Kas tiek darīt, lai mazajā skolā 1.jūnijā varētu uzsākt remontdarbus, jo šo 
darbu veikšanai ir ierobežots laika periods. 
M.Griciks- Tiek gatavots nolikums iepirkumam, termiņi netiek kavēti. 
 
A.Kojro informē, ka 7.maijā tiks uzsākti darbi mazās skolas ieejas kāpņu remontam. 
No apgaismojuma ierīkošanai paredzētā finansējuma ir ietaupīti ~ Ls 5000,-, no kuriem 
~ 3000,- varētu izlietot tirgus laukuma apgaismojuma ierīkošanai. 
 
 

6.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 
G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma „Par valsts 
un pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” 2.pants; Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 9.panta otrā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.98. „Par Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas 
un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
7.§ 

Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
G.Abaja 

 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.99. „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

8.§ 
Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 29.11.2011. noteikumi Nr.914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi”. 
Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punkts un 67.panta (3) daļa. 
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 1. un 3.punkts. 
a/s „Latvenergo” 05.04.2012. sadarbības piedāvājums. 
SIA „Enefit” 12.04.2012. elektroenerģijas cenas piedāvājums. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.100. „Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9.§ 
Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts, Muzeju likuma 10.panta 1.daļas 2.punkts, 
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja nolikuma VII sadaļas 
24.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.101. „Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

10.§ 
Par pabalstiem jaundzimušajiem 

G.Abaja, A.Zumbergs 
PAMATOJUMS 
SIK komitejas ieteikums.  
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.102. „Par pabalstiem jaundzimušajiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

11.§ 
Par iepirkumu „Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanitāro mezglu 

vienkāršotā rekonstrukcija” 
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 05.04.2012. lēmums Nr.27. 
SIA „Pilsbūve” 20.03.2012. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 
SIA „Pilsbūve” 16.04.2012. koriģētais pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Izpilddirektors M.Griciks informē, ka pašvaldības iepirkumu komisija ir veikusi 
iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu projekta “Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un 
sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.DND-2012/8 ELFLA) 
izpildītāju. Iepirkuma procedūrā dalību pieteica tikai viens pretendents – SIA „Pilsbūve”. 
SIA „Pilsbūve” 20.03.2012. Iesniedza piedāvājumu (pielikums 1) izpildīt būvdarbus par 
līgumsummu 44 062,46 lati.  
Ņemot vērā, ka piedāvāta cena pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto 37612 lati, 
komisija piesaistīja speciālistus, lai izvērtētu piedāvājuma detaļas. Atsevišķas izmaksu 
pozīcijas tika atzītas par pārāk augtām.  
Pašvaldības iepirkumu komisija 05.04.2012. nolēma iesniegt publisko iepirkumu 
komisijas lēmumu (pielikums 4) novada Domei budžeta iespēju izvērtēšanai. 
 
Finanšu komitejas sēdē tika norādīts, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pēc 
iepirkuma termiņa izbeigšanās, nav pieļaujama pretendentu piedāvāto cenu korekcija 
un, ka Iepirkumu komisijai bija iepirkums jāpārtrauc un jāizsludina jauns iepirkums uz 
minēto objektu, samazinot pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības, jo tieši šis ir 
rādītājs, kādēļ bija pieteicies tikai viens pretendents. Apstiprinātais budžets ir saistošie 
noteikumi, kurus pārkāpt nedrīkst. 
 
Izpilddirektors informē, ka, pēc Finanšu komitejas norādījuma, iepirkums ir pārtraukts 
un izsludināts atkārtots iepirkums, pazeminot pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas 
prasības; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 08.05.2012. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.103. „Par iepirkumu „Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanitāro 
mezglu vienkāršotā rekonstrukcija””. Lēmums pievienots protokolam. 
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12.§ 
Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos 
G.Abaja, I.Jānberga, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Felta, G.Pirvits 

Pamatojums: 

Biedrības „Zaļais novads” valdes priekšsēdētājas iesniegums no 17.04.2012. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.104. „Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

13.§ 
Par nekustamā īpašuma „Valklejas” sadalīšanu 

G.Abaja 
Pamatojums: 
1) Rišarda Petraškeviča iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 13.04.2012. ar 

Nr.  
DD-3-26.1/12/166-P). 

2) Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants. 
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts. 
5) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.105. „Par nekustamā īpašuma „Valklejas” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
14.§ 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, A.Zadiņš 
Pamats: 
• SIA „WoodStuff” 2012. gada 18. aprīļa iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/174-W 
• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 5. pants 
• Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi NR. 8 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 
Dundagas novadā” 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.106. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

15.§ 
Par nekustamā īpašuma apvienošanu (Salmiņi) 

G.Abaja 
Pamatojums: 
1) Agitas Sakovičas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 16.03.2012. ar Nr.  

DD-3-31.2/12/622). 
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punkts. 

3) Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punkts. 
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
5) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 19.1. punkts. 
6) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.107. „Par nekustamā īpašuma apvienošanu (Salmiņi)”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
16.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  
(Mazirbes Stūrīši) 

G.Abaja 
Pamatojums: 
1. Vernera Meženieka (saskaņā ar ģenerālpilnvaru pārstāv Vēsmu Sāru) iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 16.03.2012. ar Nr. DD-3-26.2/12/120-M) par 
nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0051 un 8850 
001 0075. 

2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 14.11.2011. lēmums (atzinums) 
Nr.8302 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanas paredzēto 
zemi”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.108. „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
(Mazirbes Stūrīši)”. Lēmums pievienots protokolam. 
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17.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāka Kolka” 

G.Abaja 
Pamatojums: 
1. VAS „Latvijas Jūras administrācija” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

19.03.2012. ar Nr. DD-3-31.2/12/643) par īpašuma „Bāka Kolka” (kadastra  
Nr. 8862 007 0086) sadalīšanu. 

2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem”. 

3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

4. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts. 
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.109. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāka Kolka””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

18.§ 
Par Dundagas novada administratīvās teritorijas  

robežas grozīšanu 
G.Abaja 

Pamatojums: 
Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 „Kārtība, kādā 
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3.1.2.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.110. „Par Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas 
grozīšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

19.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Dzelzceļa ēka) 

G.Abaja 
Pamatojums: 
1. Māra Umleja 29.03.2012. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 10.04.2012. 

ar Nr. DD-3-26.2/12/154-U). 
2. Dundagas novada Domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.312 (protokols Nr.17, 18.§). 
3. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 

20.pants. 
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
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5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 21 „Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.111. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Dzelzceļa ēka)”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

20.§ 
Par detālplānojumu īpašumā Celmi apstiprināšanu 

G.Abaja 
NOSAUKUMS 
Par detālplānojuma īpašumā „Celmi” apstiprināšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.112. „Par detālplānojumu īpašumā Celmi apstiprināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

21.§ 
Par zemju nomu 

G.Abaja, B.Ose, A.Zumbergs 
21.1. PAMATOJUMS 
1. Dundagas pagasta iedzīvotāju iesniegumi. 
2.Likums  “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” . 
3. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu” 15.pants 
4.MK 08.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.pants.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.113. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
21.2. Par zemju nomu Kolkas ciemā 
 
PAMATOJUMS 
1. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”. 
2.Likums  “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu”. 
3. MK 08.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.pants.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.114. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

22.§ 
Par telpu nomu Kolkas tautas namā 

G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs, I.Jānberga, A.Felta, Ē.Bērzkalns 
 

 
M.Griciks informē, ka paredzamajā nomas maksā ir iekļauts arī pakalpojums par 
koplietošanas telpu uzturēšanu. 
A.Zumbergs atgādina par nepieciešamību pārskatīt visās pašvaldības ēkās noteikto 
nomas maksu apmērus, atbilstību MK noteikumiem. 
L.Pavlovska ierosina pārskatīt Kolkas c.”Zītaros” noteikto nomas maksu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.115. „Par telpu nomu Kolkas tautas namā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

23.§ 
Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi 

G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska 
23.1.Par PII „Kurzemīte” 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, B.Ose, G.Pirvits, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret 1 (I.Jānberga), atturas – 
nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.116. „Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
23.1.Kolkas pamatskolas struktūrvienības  „Rūķītis” slēgšana 2012.gada jūlija 
mēnesī 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, B.Ose, G.Pirvits, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret -1 (I.Jānberga), atturas – 
nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.117. „Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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24.§ 
Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011.g. 

G.Abaja, B.Ose, A.Felta, A.Zumbergs 
PAMATOJUMS 
LR Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa 
 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.118. „Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011.g.”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

25.§ 
Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā 

G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, I.Jānberga, G.Pirvits 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un 41.panta pirmās daļas 
2.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Izglītības iestādes vadītāja iesniegusi priekšlikumus nolikuma grozīšanai. Grozījumi 
saistīti ar nepieciešamību papildināt nolikumu ar informāciju par īstenotajām 
programmām. 
 
Diskusija izvēršas par nepieciešamību un lietderību Kolkas pamatskolā realizēt izglītības  
programmu. Secina, ka šo programmu realizē arī Mazirbes speciālā internātpamatskola, 
kuras darbību pilnībā finansē valsts. Rodas šaubas, vai šīs programmas realizēšanā ir jārada 
konkurence starp abām skolām, turpretim pedagogiem ir jāapgūst speciāla sagatavotība 
darbam šādas programmas realizēšanai. Arī pēc izglītības speciālista domām, kvalitatīvāk 
programmu ar kodu 21015811 - speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, var realizēt Mazirbes skolā. 
 
Tiek piedāvāts balsot atsevišķi par programmas ar kodu 21015811 akceptēšanu un  
iekļaušanu Kolkas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektā punkts 16.4.). 
Atklāti balsojot ar 1 balsi par (B.Ose), pret – 5 (G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zadiņš, 
Ē.Bērzkalns, A.Felta), atturas – 4 (I.Jānberga- nav skaidri skolas direktores komentāri, 
G.Pirvits, A.Zumbergs – jāatkārto diskusija komitejas sēdē, S.Šnikvalde- novadā viena 
skola jau realizē šādu programmu) 
Lēmums par programmas ar kodu 21015811 - speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanu Kolkas pamatskolas nolikumā, netiek pieņemts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.119. „Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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26.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts; Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļa; Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.120. „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Dundagas novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
27.§ 

Par profesionālās ievirzes programmas sportā realizēšanu 
Dundagas vidusskolā 
Ziņo U.Katlaps; G.Abaja 

PAMATOJUMS 
1. Dundagas novada domes 26.01.2012. lēmuma Nr.35 4.punkts. 
2. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1036  „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.121. „Par profesionālās ievirzes programmas sportā realizēšanu 
Dundagas vidusskolā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

28.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību” 

G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, A.Zumbergs, L.Pavlovska 
PAMATOJUMS 
Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs), pret -1 (A.Felta), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.122. „Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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29.§ 
Par Dundagas novada simboliku 

G.Abaja, S.Šnikvalde 
 

Grozījumu Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.19 „Par Dundagas novada simboliku” pieņemšana 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 
 
Secina, ka būtu papildus nosakāma kārtība pašvaldības iestādēs par novada un pagastu 
ģerboņu izmantošanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret -1 (G.Pirvits), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.123. „Par Dundagas novada simboliku”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

30.§ 
Par novada robežzīmēm 

G.Abaja, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Felta 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.124. „Par novada robežzīmēm”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

31.§ 
Par iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata un iestādes vadītāja pienākumu 

izpildītāja iecelšanu 
L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
1) D.Neifelda iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2./12/153-N no 05.04.2012.) 
2) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts; Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā un trešā daļa; 
Izglītības likuma 15.panta 26.punkts 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.125. „Par iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata un iestādes 
vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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32.§ 
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta, A.Zumbergs, A.Zadiņš, S.Šnikvalde, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, 
I.Jānberga, B.Ose 

PAMATOJUMS 
1) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 
sestā un septītā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta piektā daļas 
2.punkts 

2) G.Abaja personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/186-A no 23.04.2012.) 
 

Domes priekšsēdētāja G.Abaja informē, ka pēc KNAB sniegtās konsultācijas amati paši 
par sevi nerada interešu konfliktu. Tas ir iespējams konkrētajos gadījumos, ja tiktu 
pieņemts kāds lēmums uz savu iestādi vai traucēta izpilddirektora rīcība attiecībā uz 
iestādi. 

A.Zumbergs ierosina, ka tā kā KNAB notiek iespējamā interešu konflikta pastāvēšanas 
izvērtēšana, uz domes priekšsēdētājas aizvietošanas laiku L.Pavlovskai jāatkāpjas no 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores amata. 
L.Pavlovska informē, ka ar 28.05.2012. ir plānojusi ņemt kārtējo atvaļinājumu savā 
iestādē. 
A.Zadiņš nesaskata interešu konflikta risku. 
I.Jānberga uzskata., ka L.Pavlovskai nav jāņem kārtējais atvaļinājums savā iestādē, lai 
aizvietotu priekšsēdētāju. 
A.Felta domā, ka interešu konflikts nepastāv. Savu uzticību esam izteikuši ievēlot Lindu 
vietnieces amatā. 
 G.Pirvits nesaskata interešu konfliktu. 
 S.Šnikvalde balsojumā atturēsies, jo nav vēl saņemts izvērtējums no KNAB. Lemjot par 
L.Pavlovskas iecelšanu vietnieces amatā, netika izvērtēta iespējamā interešu konflikta 
situācija. 
Ē.Bērzkalns uzskata, ka tās ir normatīvo aktu nepilnības un tās ļauj interešu konfliktu 
saskatīt jebkurā jautājumā. 
A.Zumbergs ierosina fiksēt protokolā, ka domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā, 
pildot priekšsēdētājas pienākumus L.Pavlovska atrodas kārtējā atvaļinājumā un šādā 
gadījumā interešu konfliktu nesaskatām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga,  B.Ose, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret nav, atturas – 3 (G.Pirvits- nav pārliecības par 
likuma skaidrojumu; S.Šnikvalde- jāsagaida atbilde no KNAB; A.Zumbergs – bija cits 
priekšlikums) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.126. „Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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33.§ 
Par īpašuma „Pils iela 9” ilgtermiņa nomu 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Felta, 
A.Zumbergs 

 
PAMATOJUMS 
MK 08.06.2010.noteikumi Nr.515 Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem 4.punkta 4.4.apakšpunkts. 
16.04.2012. Būves tehniskā apsekošanas lieta. 
 
MĒRĶIS 
Rast labāko ēkas izmantošanas veidu. 
 
Kā primāro uzdevumu tiek piedāvāts saglabāt ēku ne sliktākā stāvoklī, kāds tas ir 
pašlaik. 
Šajā gadījumā risinājums varētu būt-iznomāt telpas organizācijām, kas ēku uztur šādā 
kārtībā vai arī iegulda līdzekļus tās uzlabošanā. Tādejādi pašvaldība, neieguldot 
līdzekļus, nepieļautu grausta veidošanos Dundagā. 
 
Ē.Bērzkalns norāda, ka Attīstības un plānošanas komiteja nevirzīja šī jautājuma 
skatīšanu domes sēdē, norādot, ka vēl ir jāturpina diskusija. 
S.Šnikvalde uzskata, ka ir jānorāda funkcijas, kādai vajadzībai iznomāt ēku. 
A.Felta uzskata, ka izvērtēšana ir jāveic pašvaldības mantas privatizācijas, atsavināšanas 
un iznomāšanas komisijai. Par ēkas pārdošanu pieņemtais lēmums bija pārsteidzīgs, jo 
telpas būs nepieciešamas estrādes apsaimniekošanas saimnieciskajām vajadzībām.                                               
A.Zadiņš- Tobrīd tas likās pareizais lēmums. „šobrīd tas iekļaujams kompleksā Pils-
estrāde-Tautas nams. 
A.Zumbergs norāda, ka domes priekšsēdētāja, vienpersoniski virzot šo jautājumu uz 
domes sēdi, ir pārkāpusi savas pilnvaras, jo priekšlikumus par darījumiem ar 
pašvaldības mantu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 60.panta 4.p., 5.p. var iesniegt 
tikai Finanšu komiteja. Komitejām ir plaša kompetence un atsevišķos jautājumos arī 
priekšsēdētājam, taču priekšsēdētājs nav augstāks par komitejām. 
Izskata priekšlikumu atgriezt jautājuma izskatīšanu Finanšu komitejā. 
I.Jānberga – Ir jāņem vērā sabiedrības domas. Diskutēt var ilgi un ierosina balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 
L.Pavlovska ierosina svītrot sagatavotajā lēmuma projektā nomas maksas noteikšanu, jo 
tas nav domes kompetencē. 
G.Abaja noraida likuma pārkāpuma esamību, jo dome ir tiesīga izskatīt jebkuru 
jautājumu. 
S.Šnikvalde rosina padomāt par to, vai varam iznomāt telpas, kas ir neapmierinošā 
stāvoklī un aicina balsot par 1.punktu un 2.punktu skatīt komitejā. 
 
A.Zumbergs informē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo uzskata procesu par nelikumīgu un 
atstāj sēdes telpu. 
G.Abaja norāda, ka aktuāls ir lēmuma  pieņemšanas laiks, jo iespējamie nomas 
pretendenti varētu paspēt iesniegt projektu pieteikumus valsts finansējumam. 
 
Tiek ierosināts balsot par katru piedāvāto lēmuma punktu atsevišķi. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde, 
B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret nav, atturas – nav  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.126. „Par īpašuma „Pils iela 9” ilgtermiņa nomu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja,  I.Jānberga,  B.Ose, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, A.Felta), pret nav, atturas – 2 (G.Pirvits- vēl nepieciešamas diskusijas, 
S.Šnikvalde- jautājums vēl jāskata komitejās, Ē.Bērzkalns balsojumā nepiedalās. 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.127. „Par īpašuma „Pils iela 9” ilgtermiņa nomu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 
Sēde slēgta 17.45. 
 
 
Protokols parakstīts 03.05.2012.  
 
 
 
Sēdes vadītāja       G.Abaja 
 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 94. 

26.04.2012. 
1.§ 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
 
PAMATOJUMS 

1) Valda Randes personīgs iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./12/133-R no 
23.03.2012.) 

2) Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punkts un ceturtā daļa 

IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 23.martā saņemts Dundagas novada 
pašvaldības domes deputāta Valda Randes iesniegums, kurā tiek lūgts viņu atbrīvot no 
deputāta pienākumu pildīšanas un šo iesniegumu pilnā apjomā publicēt laikrakstā 
“Dundadznieks”. 
 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā 
daļa nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa 
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Savukārt, 
minētā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas 
brīdī, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos. 
 
Par deputāta lūgumu iesniegumu publicēt laikrakstā “Dundadznieks” secināms, ka šī 
jautājuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 
iestādes “Centrālā administrācija” struktūrvienības “Laikraksts Dundadznieks” nolikuma 
3.1.1. un 3.1.2.punktu ietilpst minētās struktūrvienības kompetencē. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Izbeigt Dundagas novada pašvaldības domes deputāta Valda Randes pilnvaras ar 
26.04.2012. 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
LĒMUMS NOSŪTĀMS 
Dundagas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai. 



19 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 95. 

26.04.2012. 
2.§ 

Par SIA „Kolkas ūdens” 2011.gada pārskatu 
PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 
Izvērtējums: 
Ziņo SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklis Aigars Kehers. Informē par uzņēmuma finansiālo 
stāvokli (ieņēmumiem un izdevumiem) 2011.gadā. Ūdenssaimniecības projekta 
realizēšanai ir izlietoti EUR 63 000,- projekta līdzekļu un vēl jārealizē par EUR 120 000,-. 
Uzņēmuma peļņa 2011.gadam noslēdzoties ir Ls 12 888,-. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt SIA „Kolkas ūdens”  2011.gada pārskatu 
2. Uzņēmuma 2011.gada peļņu novirzīt uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. 

 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 96. 

26.04.2012. 
3.§ 

Par SIA „Dundagas veselības centrs” 2011.gada pārskatu 
 
PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 
Izvērtējums: 
Ziņo SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekle Agita Vagenmeistere. Informē par 
iemesliem 2011.gada budžeta ieņēmumu neizpildei, kas ir pacientu iemaksas 
samazinājums, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma samazinājums. Kopējā gada 
zaudējumu summa ir Ls 6299,-. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs”  2011.gada pārskatu 
2. Uzņēmuma zaudējumus segt no pārējām uzņēmuma rezervēm. 

 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 97. 

26.04.2012. 
4.§ 

Par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu 
 

Ziņo galvenā grāmatvede Māra Daiga Liniņa un SIA „Revidentu serviss” pilnvarotā 
pārstāve Daina Rutka (pilnvaraNr.4.1-257 izdota 26.04.2012.). 

Iepazīstina ar auditorfirmas SIA “Revidentu serviss”, licences Nr.15. revīzijas 
ziņojumu par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu. Ziņojumā teikts, ka 
revidentuprāt Dundagas novada Domes 2011.gada finanšu pārskats, kura oriģināls ir 
sagatavots elektroniskā veidā valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēmā, sniedz 
patiesu un skaidru priekšstatu par novada domes finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decemrī, 
tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2011.gadā saskaņā ar gada pārskatu 
sagatavošanas noteikumu prasībām. 
 Revidents ir iepazinies ar vadības ziņojumu par 2011.gadu, kurā par sniegtajām 
ziņām un sniegtajiem finanšu rezultātiem, to ietekmējošiem faktoriem un sagaidāmajiem 
notikumiem, nav atklātas būtiskas neatbilstības starp iepriekš minēto un 2011.gada finanšu 
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.  
   

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes  2011. gada pārskatu. 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 98. 

26.04.2012. 
6.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma „Par valsts 
un pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” 2.pants; Valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas likuma 9.panta otrā daļa 
 
MĒRĶIS 
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

darbības regulēšana. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Konstatēta nepieciešamība vienas komisijas kompetencē iekļaut vairāku līdzīgu procesu 
veikšanu un vadīšanu, tie ir, privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas procesi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijas nolikumu; 

2. Atcelt Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa sēdē apstiprināto nolikumu 
“Dundagas novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas nolikums”. 

3. Apstiprināt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija sekojošās 
sastāvā: 

- Izpilddirektors Mareks Griciks- komisijas priekšsēdētājs 
Komisijas locekļi: 

- Finanšu speciāliste Zinta Eizenberga 
- Projektu vadītājs Guntis Kļaviņš 
- Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs 

Guntis Kārklevalks 
- Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro 

 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 99. 

26.04.2012. 
 

7.§ 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 
MĒRĶIS 
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
darbības regulēšana 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Konstatēta nepieciešamība vienas komisijas kompetencē iekļaut vairāku līdzīgu procesu 
veikšanu un vadīšanu, tie ir, privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas procesi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2011.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.8 
“Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums”. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 100. 

26.04.2012. 
8.§ 

Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū 
PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 29.11.2011. noteikumi Nr.914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi”. 
Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punkts un 67.panta (3) daļa. 
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 1. un 3.punkts. 
a/s „Latvenergo” 05.04.2012. sadarbības piedāvājums. 
SIA „Enefit” 12.04.2012. elektroenerģijas cenas piedāvājums. 
 
MĒRĶIS 
Izmantot brīvā elektroenerģijas tirgus dalībnieka priekšrocības. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada 15.decembrī spēkā stājušies 2011.gada 29.novembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, saskaņā ar 
kuriem Dundagas novada pašvaldībai ir jākļūst par elektroenerģijas tirgus dalībnieku.  
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punktu Dundagas novada pašvaldībai 
nav jāpiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir 
mazāka par 70 000 latu. 2011.gadā Dundagas novada pašvaldības iestāžu kopējie 
izdevumi par a/s „Latvenergo” pakalpojumiem bija ~55 000 lati, no kuriem maksa par 
elektroenerģiju un balansēšanas pakalpojumiem ir aptuveni 50%. 
Dundagas novada pašvaldība nav tiesīgs slēgt beztermiņa līgumu, jo saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 67.panta trešo daļu publisku pakalpojumu līgumu un publisku 
piegāžu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. 
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 1. un 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 
mantas izlietojumu; un 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku 
cenu.  
Dundagas novada pašvaldībai ir iesniegti divu elektroenerģijas tirgotāju cenu 
piedāvājumi laika posmam no 01.06.2012. līdz 31.05.2013. 
05.04.2012. ir saņemts a/s Latvenergo piedāvājums pārdot elektroenerģiju Dundagas 
novada pašvaldībai par kopējo līgumcenu 25634,86 lati ar 22% PVN. 
12.04.2012. SIA „Enefit” iesniedza savu piedāvājumu par līgumcenu 24903,30 lati ar 
22% PVN. 
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SIA „Enefit” piedāvā pārdot elektroenerģiju Dundagas novada pašvaldībai laikā no 
01.06.2012. līdz 31.05.2013. par 731,56 latiem (2,94%) lētāk nekā a/s „Latvenergo”. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
NOLEMJ: 
Slēgt līgumu ar SIA „Enefit”, reģistrācijas Nr.40003824046 par elektroenerģijas 
iepirkumu laika posmā no 01.06.2012. līdz 31.05.2013. saskaņā ar tirgotāja 
piedāvātajām elektroenerģijas vienības cenām: 
Viena laika zonā -  0,03517 Ls/kWh bez PVN; 
Dienas zonā -  0.03792 Ls/kWh bez PVN; 
Nakts zonā -  0.03161 Ls/kWh bez PVN. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 101. 

26.04.2012. 
9.§ 

Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem 
PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts, Muzeju likuma 10.panta 1.daļas 2.punkts, 
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja nolikuma VII sadaļas 
24.punkts 
 
MĒRĶIS 
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja (turpmāk Muzeja) 
maksas pakalpojumu papildinājumi un precizējumi 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2010.gada 24.februārī ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr.82 (prot.Nr.4, 11§) 
apstiprināto Muzeja maksas pakalpojumu grozījumu un papildinājumu ierosinājuma 
nepieciešamību nosaka: 
- izmaiņas Muzeja pakalpojumu piedāvājumā, 
- izmaiņas Muzeja piedāvāto iespieddarbu piedāvājumā, 
- pakalpojumu piedāvājuma un aktuālo cenu izvērtējums Latvijas muzejos. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa maksas pakalpojumus 
Nr.1 „Kubalu skola-muzeja pakalpojumu cenrādis” 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 102. 

26.04.2012. 
10.§ 

Par pabalstiem jaundzimušajiem 
PAMATOJUMS 
SIK komitejas ieteikums.  
  
MĒRĶIS 
Atbalstīt ģimenes materiāli, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Dundagas novadā.  
 
IZVĒRTĒJUMS 

Dundagas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Dundagas novadā” 5.daļas 18.punkts nosaka, ka pabalstu bērna 
piedzimšanas gadījumā piešķir ģimenei (personai), kura bērna pirmreizējo dzīvesvietu 
deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir Ls 20,00 apmērā, kas 
tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Vidēji gadā Dundagas novadā piedzimst 30 
jaundzimušo. Budžetā pabalstiem jaundzimušajiem 2012.gadā ir plānoti Ls 600 (30 
jaundzimušo x Ls 20). 
 
 Tiek ierosināts diferencēt piešķiramā pabalsta apmēru, ņemot vērā apstākli, kurš bērns 
pēc kārtas mātei tiek reģistrēts. Ieteikums- par pirmo bērnu – Ls 50,-, par otro bērnu- Ls 
75,-, par trešo un turpmākajiem bērniem Ls 100,-. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Veikt grozījumus saistošajos noteikumos uz SIK komiteju maijā, palielinot 
pabalstu jaundzimušajiem uz Ls 50,- par pirmo mātei dzimušo bērnu, Ls 75,- par 
otro bērnu, Ls 100,- par trešo un turpmāko bērnu ( pabalstu izmaksājot naudā). 
Izmaiņas ņemt vērā pie budžeta precizēšanas. 

2. SIK komitejā maijā, ar skolu vadības līdzdalību,  izvērtēt iespēju palielināt 
dotāciju vispārizglītojošajām skolām mācību līdzekļu iegādei, tā atslogojot 
ģimeņu budžetu. 

 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 103. 

26.04.2012. 
11.§ 

Par iepirkumu „Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanitāro mezglu 
vienkāršotā rekonstrukcija” 

PAMATOJUMS 
Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 05.04.2012. lēmums Nr.27. 
SIA „Pilsbūve” 20.03.2012. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 
SIA „Pilsbūve” 16.04.2012. koriģētais pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt ELFLA projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs” realizāciju. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Izpilddirektors M.Griciks informē, ka pašvaldības iepirkumu komisija ir veikusi 
iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu projekta “Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un 
sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.DND-2012/8 ELFLA) 
izpildītāju. Iepirkuma procedūrā dalību pieteica tikai viens pretendents – SIA „Pilsbūve”. 
SIA „Pilsbūve” 20.03.2012. Iesniedza piedāvājumu (pielikums 1) izpildīt būvdarbus par 
līgumsummu 44 062,46 lati.  
Ņemot vērā, ka piedāvāta cena pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto 37612 lati, 
komisija piesaistīja speciālistus, lai izvērtētu piedāvājuma detaļas. Atsevišķas izmaksu 
pozīcijas tika atzītas par pārāk augtām.  
Pašvaldības iepirkumu komisija 05.04.2012. nolēma iesniegt publisko iepirkumu 
komisijas lēmumu (pielikums 4) novada Domei budžeta iespēju izvērtēšanai. 
 

 Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Akceptēt iepirkuma ELFLA projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs” 
pārtraukšanu; 

2) Atļaut izlietot projekta īstenošanas 1.kārtas papildus izdevumu segšanai līdz 
Ls 5000,-; 

3) Izdevumus segt no Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu 
ieviešanas nodaļas budžeta koda 2239. 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 104. 

26.04.2012. 
12.§ 

Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos 
 
Pamatojums: 

Biedrības „Zaļais novads” valdes priekšsēdētājas iesniegums no 17.04.2012. 

Mērķis 

Dundagas jauktā kora ceļa izdevumu segšana braucienam uz pasākumu „Dziesmu 
dienas” 
 
Izvērtējums: 
Dundagas novada domei tiek lūgts finansēt Dundagas jauktā kora ceļa izdevumus 
braucienam uz pasākumu „Dziesmu dienas” Preiļos 26. un 27. maijā. Kopējās ceļa 
izdevumu izmaksas par divām dienām sastāda Ls 472,00.  
Kora dalībnieki paši apmaksās naktsmītnes, kolektīva dalības maksu, ēdināšanas 
izdevumus un citus izdevumus.  
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Finansēt korim ceļa izdevumus uz Preiļiem Ls 472,00 apmērā no kultūras budžeta. Pie 
budžeta grozījumiem ņemt vērā un palielināt kultūras budžetu par šo summu no 
papildus ienākušiem līdzekļiem budžetā. 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 105. 

26.04.2012. 
13.§ 

Par nekustamā īpašuma „Valklejas” sadalīšanu 
Pamatojums: 

1) Rišarda Petraškeviča iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 13.04.2012. ar 
Nr. DD-3-26.1/12/166-P). 

2) Zemes ierīcības likuma 8. un 14.pants. 
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts. 
5) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 

Mērķis:  
Nekustamā īpašuma „Valklejas” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 

vienību. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamā īpašuma „Valklejas” (kadastra Nr.8850 002 0018) kopējā platība ir 16,0 
ha un tas sastāv no:  

1) 9,2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 
0018, kurā 6,2 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,2 ha meži, 0,5 
ha ūdeņi un 1,3 ha pārējās platības (atrodas Dūmeles teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā); 

2) 6,8 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 
0044, kurā 5,6 ha aizņem meži, 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 
0,1 ha ūdeņi (atrodas Ezermuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā). 

Normundam Gerdiņam ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 17/40 domājamām 
daļām un Rišardam Petraškevičam ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 23/40 
domājamām daļām no nekustamā īpašuma „Valklejas”. 

Pamatojoties uz 2012.gada 5.aprīļa Kopīpašuma reālās sadales līgumu, Rišards 
Petraškevičs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma „Valklejas” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 002 0018 un piešķirt tam nosaukumu „Annikas”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, 
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas 
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām 
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zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes 
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals. 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības 
projekta izstrādāšana nav paredzēta. 

2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 
četrpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punkts nosaka, ka 
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina 
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu 
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

 
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes 
vienības daļa. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Valklejas” (kadastra Nr. 8850 002 0018) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0018. 
2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0018  piešķirt nosaukumu 

„Annikas”. 
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0044 atstāt nosaukumu 

„Valklejas”. 
4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0018  9,2 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0044 6,8 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
Lēmums nosūtāms: 
1. Rišardam Petraškevičam – „Grīņi”, Roja, Rojas novads, LV-3264 
2. Normundam Gerdiņam – „Līvli”, Melnslils, Rojas novads, LV-3264 
3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai - Graudu iela 27/29, Liepāja, 

LV-3401. 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 106. 

26.04.2012. 
14.§ 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

 
Pamats: 
• SIA „WoodStuff” 2012. gada 18. aprīļa iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/174-W 
• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 5. pants 
• Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi NR. 8 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 
Dundagas novadā” 

 
Izvērtējums: 
   SIA „WoodStuff”, reģistrācijas Nr. 44103040864, juridiskā adrese Vidzemes iela 66, 
Salacgrīva, lūdz samazināt nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk NĪN) par 2012. gadu. 
SIA „WoodStuff” ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, jo Dundagas novada 
Dundagas pagastā tā īpašumā un tiesiskā valdījumā ir nekustamie īpašumi. Īpašumā ir 
„Saules 18” kadastra Nr. 8850 520 0499, „Saules iela 18” kadastra Nr. 8850 020 0423 un 
„Upes 6” kadastra Nr. 8850 520 0008, savukārt tiesiskā valdījumā ir īpašumi 
„Jaunvaldnieki” kadastra Nr. 8850 021 0091, „Lidlauks” kadastra Nr. 8850 521 0003 un 
„Strazdiņi” kadastra Nr. 8850 021 0107. 
   Ievērojot likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, pašvaldība izdodot 
saistošos noteikumus var paredzēt atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām. Atvieglojumus var noteikt 90, 70, 50, vai 25 procentu 
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
   SIA „WoodStuff” atbilstoši Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošo 
noteikumu NR. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas 
atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā” 3.4. punkta nosacījumiem var pretendēt uz 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Juridiskā persona trīs gadu laikā (sākot no otrā 
ražošanas gada) pēc jaunas ražotnes izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Dundagas 
novadā, ja ražotnē gada vidējais strādājošo skaits nav mazāks par pieci, var lūgt NĪN 
atvieglojumu 70 procentu apmērā no aprēķinātās NĪN summas. Atvieglojumus piemēro 
pēc novada Domes Finanšu komitejas atzinuma. 
   SIA „WoodStuff” 2011. gadā jau savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāja NĪN par saviem 
īpašumiem. Sabiedrībai var piešķirt NĪN atvieglojumus. 
   SIA „WoodStuff” 2012. gadā aprēķinātas sekojošas nodokļa summas; 
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Īpašuma nosaukums Aprēķinātais 
nodoklis, (Ls) 

Atvieglojums 70% 
apmērā, (Ls) 

Jāmaksā, (Ls) 

Saules 18 483,55 338,49 145,06 
Saules iela 18 100,79 70,55 30,24 
Upes 6 113,99 79,79 34,20 
Jaunvaldnieki 66,16 46,31 19,85 
Lidlauks 786,14 550,30 235,84 
Strazdiņi 399,73 279,81 119,92 

Kopā 1950,36 1365,25 585,11 
 

   Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt SIA „WoodStuff”, reģistrācijas Nr. 44103040864, nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus 70 procentu apmērā no nodokļa summas par īpašumā un tiesiskā 
valdījumā esošajiem īpašumiem. 
 
Atzinums nosūtāms: 
   SIA „WoodStuff”, reģistrācijas Nr. 44103040864 – Vidzemes iela 66, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV – 4033 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 107. 

26.04.2012. 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma apvienošanu (Salmiņi) 
Pamatojums: 
1) Agitas Sakovičas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 16.03.2012. ar Nr. 

DD-3-31.2/12/622). 
2)  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punkts. 
3) Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punkts. 

4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 
1.punkts. 

5) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 19.1. punkts. 

6) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 
noteikumi”. 

 
Mērķis:  

Nekustamā īpašuma „Salmiņi” un „Salmiņi-2” apvienošana. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamais īpašums „Salmiņi” (kadastra Nr.8850 017 0070) atrodas Kaļķu 
teritoriālā ciemā, tā  kopējā platība ir 2,2 ha un tas sastāv no:  

1) 0,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības (uz zemes vienības atrodas ēkas, kas 
nepieder zemes īpašniekam) ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0070, kurā 
0,15 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,15 ha zeme zem 
ēkām un pagalmiem;  

2)   0,8 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 
0071, kurā 0,75 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,05 ha zeme 
zem ceļiem; 

1) 1,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 
0072, kurā 0,95 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,15 ha zeme 
zem ceļiem. 

Nekustamais īpašums „Salmiņi-2” (kadastra Nr.8850 017 0069) atrodas Kaļķu 
teritoriālā ciemā, tā kopējā platība ir 0,8 ha un tas sastāv no vienas zemes vienības (uz 
zemes vienības atrodas ēkas, kas nepieder zemes īpašniekam) ar kadastra apzīmējumu 
8850 017 0069, kurā 0,6 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,2 ha zeme 
zem ēkām un pagalmiem. 
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Īpašnieks vēlas apvienot nekustamo īpašumu „Salmiņi” un „Salmiņi-2”, jaunajam 
īpašumam piešķirt nosaukumu „Salmiņi”, bet uz zemes esošajai mājai un ar to 
funkcionāli saistītajām ēkām piešķirt adresi „Salmiņi”. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punktu zemes ierīcības projekts 
nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts nosaka, ka 
nosaukumus viensētām apstiprina pašvaldības dome, savukārt likuma 15.panta 1.punkts 
nosaka, ka nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  
19.1. punktu lietošanas mērķu maiņu neierosina, ja zemes vienībai ar vienu lietošanas 
mērķi pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības ar tādu pašu 
lietošanas mērķi. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1)    Piekrist nekustamā īpašuma „Salmiņi” (kadastra Nr. 8850 017 0070) un „Salmiņi-2” 
(kadastra Nr.8850 017 0069) apvienošanai. 
2) Apvienotajām nekustamā īpašuma „Salmiņi” (kadastra Nr. 8850 017 0070) un 

„Salmiņi-2” (kadastra Nr.8850 017 0069) zemes vienībām piešķirt nosaukumu 
„Salmiņi”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0070 0,3 ha platībā, 8850 017 
0071 0,8 ha platībā, 8850 017 0072 1,1 ha platībā un 8850 017 0069 0,8 ha platībā 
atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
Lēmums nosūtāms: 

1. Agitai Sakovičai – Maija iela 6-18, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., 
LV-3270 

2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27, Liepāja, 
LV-3401 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 108. 

26.04.2012. 
16.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  
(Mazirbes Stūrīši) 

Pamatojums: 
1. Vernera Meženieka (saskaņā ar ģenerālpilnvaru pārstāv Vēsmu Sāru) iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 16.03.2012. ar Nr. DD-3-26.2/12/120-M) par 
nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0051 un 
8850 001 0075. 

2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 14.11.2011. lēmums (atzinums) 
Nr.8302 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanas paredzēto 
zemi”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 
  
Izvērtējums:  

Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 14.11.2011. ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 8302 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, 
kurā atzīst Vēsmai Sārai īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0075 3,50 ha platībā un Dundagas novada 
Dundagas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0051 3,08 ha platībā. 

Zemes vienības atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un tai lūdz piešķirt nosaukumu „Mazirbes Stūrīši”. Zemes vienībā nav adresācijas 
objektu. 

2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 
četrpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8850 001 0051, kura sastāvā 
ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0051 un 8850 001 0075 
nosaukumu „Mazirbes Stūrīši”. 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. Verners Meženieks – „Brīvnieki”, Strazdes pag., Talsu nov., LV- 
2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27, Liepāja, LV-

3401 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 109. 

26.04.2012. 
17.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāka Kolka” 
Pamatojums: 

1. VAS „Latvijas Jūras administrācija” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 19.03.2012. ar Nr. DD-3-31.2/12/643) par īpašuma „Bāka Kolka” (kadastra  
Nr. 8862 007 0086) sadalīšanu. 

2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem”. 

3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas 
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

4. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts. 
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”. 
 
Izvērtējums: 

Īpašums „Bāka Kolka” ar kadastra Nr. 8862 007 0086 (turpmāk - īpašums „Bāka 
Kolka”) atrodas Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciema teritorijā, tā kopējā 
platība ir 0,7983 ha un tas sastāv no trīs zemes vienībām: 

1) ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0086, kuras platība ir 0,2841 ha; 
2) ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296, kuras platība ir 0,4564 ha; 
3) ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0297, kuras platība ir 0,0578 ha; 
Pamatojoties uz 15.05.2007. Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.265 

„Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās 
infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” 6.pantu, Satiksmes 
ministrija vēlas atdalīt no īpašuma „Bāka Kolka” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8862 007 0296 to zemes platību, uz kuras atrodas radiosakaru bāka (kadastra Nr. 8862 
507 0012). 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem 
Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk 
– saistošie noteikumi Nr.21), īpašuma „Bāka Kolka” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8862 007 0296 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Tehnisko objektu 
(līnijbūvju) teritorija” (T). 
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Saistošo noteikumu Nr.21 76.punkts nosaka, ka: „Visās plānotās izmantošanas 
teritorijās nav ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams 
sakaru, satiksmes, ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības, 
elektroapgādes, navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības 
nodrošināšanai”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo 
noteikumu prasībām. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Bāka Kolka” (kadastra Nr. 8862 

007 0086) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 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. 

 
Lēmums nosūtāms: 

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija Latvijas jūras administrācija – Trijādības 
iela 5, Rīga, LV-1048 

 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 110. 

26.04.2012. 
 

18.§ 
Par Dundagas novada administratīvās teritorijas  

robežas grozīšanu 
Pamatojums: 
Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 „Kārtība, kādā 
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3.1.2.punkts. 
 
Izvērtējums: 

Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumi Nr.1330 „Kārtība, kādā 
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” (turpmāk - MK noteikumi 
Nr.1330) nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi 
teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai. 

MK noteikumu Nr. 1330 4. punkts nosaka, ka pirms pašvaldība ar domes lēmumu 
ierosina grozīt pašvaldības administratīvās teritorijas robežu, pašvaldība organizē 
publisko apspriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju viedokli. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 23.02.2012. sēdes lēmumu Nr.53 14.§ „Par 
Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanas publiskās apspriešanas 
organizēšanu” tika organizēta publiskā apspriešana (no 2012.gada 12.-30.martam), lai 
noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju viedokli par Dundagas novada administratīvās 
robežas grozīšanu. 

MK noteikumu Nr.1330 3.1.2.punkts nosaka, ka pašvaldība ar domes lēmumu var 
ierosināt grozīt pašvaldības administratīvās teritorijas robežu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Ierosināt grozīt Dundagas novada administratīvās teritorijas robežu ar Talsu 

novadu saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
2. Apstiprināto Domes lēmumu nosūtīt Talsu novada pašvaldībai. 

 
Lēmums nosūtāms: 
Talsu novada pašvaldība – Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 111. 

26.04.2012. 
19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Dzelzceļa ēka) 
Pamatojums: 

1. Māra Umleja 29.03.2012. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
10.04.2012. ar Nr. DD-3-26.2/12/154-U). 

2. Dundagas novada Domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.312 (protokols Nr.17, 
18.§). 

3. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 
20.pants. 

4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”. 

5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 21 „Dundagas 
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Dzelzceļa ēka 3-2” zemes vienību ar kadastra Nr. 8862 002 0185  
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas 
iespējas izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (27.10.2011. 
sēdes lēmums Nr.312) īpašuma „Dzelzceļa ēka 3-2” sadalīšanai ir izstrādāts zemes 
ierīcības projekts. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti 
apgrūtinājumi, aizsargjoslas un teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var 
kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai, lai piekļūtu izveidotajām zemes 
vienībām. Pēc sadalīšanas izveidotā zemes vienība nav mazāka par 0,3600 ha. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina 
zemes ierīcības projektu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Dzelzceļa ēka 3-2” zemes vienības 
ar kadastra Nr.  8862 002 0185 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Dzelzceļa ēka 3-2” sadalāmai: 
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2.1. neapbūvētai 0,3600 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu 
„Melderi” un 0,2500 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601), savukārt 0,1100 ha 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. apbūvētai 0,5348 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu 
„Dzelzceļa ēka 3-2” un 0,2500 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601), savukārt 
0,2848 ha nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 
Lēmums nosūtāms: 

1. Birutai Amoliņai – „Dzelzceļa ēka 3-2” dz.2, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas 
novads, LV-3270. 

2. Mārim Umlejam – Rīgas iela 5 dz.10, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 
3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, 

Liepāja, LV-3401 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 112. 

26.04.2012. 
20.§ 

Par detālplānojumu īpašumā Celmi apstiprināšanu 
NOSAUKUMS 
Par detālplānojuma īpašumā „Celmi” apstiprināšanu. 
 
PAMATOJUMS 
Dundagas novada domes 24.08.2011. lēmums Nr.235. 
LR MK 06.10.2009. noteikumu „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
77. un 78.punkti. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.08.2011. sēdes lēmumu Nr.235 ir sagatavota 
detālplānojuma galīgā redakcija Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā 
īpašuma „Celmi” zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu Nr.885000400168001. 
Pārskats par lēmuma Nr.235 – lēmuma projekta pielikumā. 
23.04.2012. Ventspils reģionālā vides pārvalde ir sagatavojusi atzinumu (Nr.9.5.-33/10) 
par detālplānojuma galīgo redakciju.  Ventspils reģionālā vides pārvalde rekomendē: 
 

1. Izvērtēt vai VES plānotās izvietošanas vietas neatradīsies dīķa applūstošajā teritorijā. 
Apstiprinošā gadījumā mainīt VES izvietošanas vietas, lai ievērotu Aizsargjoslu likuma 
37.panta pirmās daļas 4)punktā iekļauto aprobežojumu;  
Izvērtējums ir izdarīts Dundagas novada Domes 24.08.2011. sēdē pieņemot lēmumu 
Nr.235.  
Dome 24.08.2011. secināja:  
Aizsargjoslu likuma 7.panta (1)daļa iedala virszemes ūdens objektus trīs kategorijās: 
1. ūdenstilpes, 2. ūdensteces un 3. mākslīgie ūdensobjekti. 
Aizsargjoslu likuma 1.panta 11)punktā ir definēta applūstošā teritorija šī likuma 
izpratnē: 11) applūstošā teritorija - ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura 
palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst. 
Aizsargjoslu likuma 7.panta (2)daļas 3)punktā ir viennozīmīgi noteikts mākslīgo 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platums, kas nevar būt mazāk kā 10 metrus plata 
josla katrā krastā. 
Saskaņā ar definīciju applūstošā teritorija izskatāmajā detālplānojumā nav izvērtējama 
Aizsargjoslu likuma izpratnē, jo detālplānojuma teritorijā atrodas mākslīgais 
ūdensobjekts, kuram ir noteikta aizsargjosla saskaņā ar likuma prasībām.  
Izmaiņas detālplānojuma risinājumos nav nepieciešamas. 
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2. Pārskatīt plānoto VES izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar Aizsargjoslu 
likuma 58.1 pantu; 
Dome 24.08.2011. secināja:  
Prasības aizsargjoslām ap vēja ģeneratoriem nosaka Aizsargjoslu likuma 32.1 un 58.1 

panti. Ņemot vērā to, ka:  
1. šobrīd nav izstrādāta Aizsargjoslu likuma 32.1 panta (3)daļā noteiktā metodika, pēc 
kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem, (līdz šodienai situācija nav 
mainījusies, un vienīgie MK noteikumi, kuros runā par vēja ģeneratoriem ir 05.12.2006. 
noteikumi Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”) 
2. detālplānojumā ir izpildīta likumā noteiktā prasība noteikt aizsargjoslu ap vēja 
ģeneratoriem 1,5 reizes lielāku nekā vēja ģeneratoru maksimālais augstums (papildus 
metodisku skaidrojumu „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” nesniedz), 

3. nav normatīvo aktu, kas aizliedz pārklāties aizsargjoslām ap vēju ģeneratoriem 
detālplānojuma risinājumos nav pretrunu ar aizsargjoslu likumu. 
Izmaiņas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Grafiskajā daļā nav 
nepieciešamas. 

3. Izvērtēt vai plānošanas teritorijā neatrodas daļa no aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas 
vietu, kas atrodas blakus plānošanas teritorijai. Atbilstoši secinātajam nepieciešamības 
gadījumā papildināt plānošanas dokumenta Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu sadaļu 3.2. un veikt korekcijas plānošanas dokumenta Grafiskajā daļā. Ja 
plānošanas teritorijā atrodas aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu, plānošanas 
dokumentu izstrādāt, ievērojot Aizsargjoslu likuma 39.pantā iekļautos aprobežojumus; 

Dome 24.08.2011. secināja:  
Ūdens ņemšanas vieta ir izvērtēta, izstrādājot detālplānojuma 1.redakciju. 
Detālplānojuma Saistošās daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apakšpunktā 3.3.2. ŪDENSAPGĀDE ir noteikta prasība veikt labiekārtošanu un novērst 
iespējamo notekūdeņu infiltrāciju un ūdens piesārņošanu. Detālplānojuma teritorijā 
urbumu saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām 
individuālais ūdens lietotājs.  
Detālplānojuma īstenošanas gadījumā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9.panta (2)daļu 
apskatāmajam urbumam aizsargjoslas nenosaka. 
Izmaiņas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav nepieciešamas. 

Pašvaldība ir izpildījusi Ventspils reģionālās vides pārvaldes rekomendācijas. Izmaiņas 
detālplānojuma redakcijā nav nepieciešamas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Apstiprināt detālplānojumu Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Celmi” 

(kadastra Nr. 885000400168001). 
2. Apstiprināt Dundagas novada Domes saistošos noteikumus Nr.9 „Detālplānojums 

Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Celmi” (kadastra Nr. 
885000400168001). Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 113. 

26.04.2012. 
21.§ 

Par zemju nomu 
21.1. PAMATOJUMS 
1. Dundagas pagasta iedzīvotāju iesniegumi. 
2.Likums  “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” . 
3. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu” 15.pants 
4.MK 08.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.pants.  
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes gabalus mazdārziņu 
vajadzībām lauksaimniecības zemi, kas ir pašvaldībai piekrītošs īpašums, uz pieciem vai 
desmit gadiem ar iespēju to pagarināt.  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas 
pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo 
māju teritorija”.  
MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  
31.pants  nosaka, ka zemi, kura saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daļu zemes lietošanas tiesības 
ir izbeigušās, šādu zemi iznomā pašvaldība. 
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.panta 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 
personai par iespējami augstāku cenu. Augstāko cenu iespējams noteikt veicot nomas 
izsoli. Izsoles sākumcenu nosaka saistībā ar MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” 19.punkts, kuri nosaka, ka izsoles sākumcena ir 1,5% no 
zemes gabala kadastrālās vērtības. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Organizēt zemes gabalu nomas izsoli, nosakot sākumcenu 1.5 % no kadastrālās vērtības 
kā minēts tabulā: 

  Kadastra 
numurs 

Platība  Kadastrālā 
vērtības 
1.5 % 

1 Ievlejas 85 8850 020 0378 0.06 360/5.40 

2 Ievlejas 86 8850 020 0379 0.05 300/4.50 

3 Ievlejas 56 8850 020 0352 0.06 360/5.40 

4 Ievlejas 55 8850 020 0351 0.06 360/5.40 

5 Ievlejas 1 8850 020 0297 0.063 378/5.67 

 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 114. 

26.04.2012. 
21.§ 

Par zemju nomu 
21.2. Par zemju nomu Kolkas ciemā 
 
PAMATOJUMS 
1. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”. 
2.Likums  “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu”. 
3. MK 08.06.2010 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
10.pants.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Kolkas ciema teritorijā ir pašvaldībai piederoši un piekrītoši zemes gabali, kuros var 
ierīkot sakņu dārzus. Šādi zemes gabali Kolkas ciema teritorijā atrodas uz zemes 
gabaliem “Brigas” kad. nr. 88620070192, l/s izmantojamā platība 0.475 ha; “Lauks. 
zeme pie Kāviem”, kad. nr. 88620070225, l/s  platība 0.247 ha; “Lauks. zeme pie 
Dzelmēm”, kad.nr. 88620070203, l/s zeme 0,466 ha; “Lauks. zeme pie Jūrkrastiem”, kad. 
nr. 88620070238, l/s  platība 0.148 ha; “Lauks. zeme pie Saulrietiem”, kad. nr. 
88620070241, l/s  platība 0.13 ha. Lai varētu iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai 
nepieciešams sadalīt šīs zemes vienības daļās. Lai sadalītu daļās ir veikta šo daļu 
instrumentālā uzmērīšana, kuras rezultātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiks 
sadalīta daļās, noteiktas šo daļu platības un numuri. Ievērojot likumu “Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un iegūtu iespējami 
augstāko nomas masu par piedāvātajiem zemes gabaliem nepieciešams veikt šo zemes 
daļu nomas izsoli. Izsoli varētu organizēt ar vienu nolikumu, nosakot ka pretendenti 
nevar pieteikties ne vairāk kā uz vienu daļu. Vidējais zemes gabala lielums ir 0,0193 ha 
un kopējais gabalu skaits ir 76. Lai veiktu uzmērīšanu, veiktu izsoles  un turpmāk šo 
līgumus administrētu, iesaku  noteikt ka sākumcenu 0,05 Ls/m² gadā. Informācija par 
nomas platībām pielikumā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Organizēt pielikumā uzskaitīto zemes gabalu nomas izsoli, nosakot sākumcenu 0,05 
Ls/m² gadā.  
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 Izsoli organizēt ar vienu nolikumu, nosakot ka pretendenti var iegūt nomas tiesības  ne 
vairāk kā uz vienu daļu.  
 
 
 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 115. 

26.04.2012. 
22.§ 

Par telpu nomu Kolkas tautas namā 
 

IK Jaunliepas iesniegumā 02.04.2012 ir izteikusi vēlēšanos iznomāt Kolkas tautas nama 
mazo zāli un virtuvi, lai sniegtu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vasaras sezonā 
no 1.VI līdz 30.IX. Darba laiks paredzēts katru dienu. Ēdienkartē paredzētas uzkodas, 
dzērieni, no pusfabrikātiem gatavoti siltie ēdieni. 
 
Kolkas tautas nama mazā zāle (telpa Nr 4, 49.2m2) kalpo nelielu sapulču, semināru 
izvietošanai, kā arī ir piemēroti aprīkota nelielu viesību (līdz 30cilv) organizēšanai- ir 
galdi, krēsli, lete, skapji traukiem. Palīgtelpa (Nr 5, 15.1m2) tiek izmantota kā virtuve. 
Kopš 2010. gada kultūras pasākumu laikā mazajā zālē ir tikusi izvietota bufete. 
Kolkas ciemā ir nepietiekams ēdināšanas pakalpojumu klāsts, īpaši vasaras sezonā, 
turklāt līdz peldsezonas sākumam tiks labiekārtota peldvieta pie Kolkas tautas nama, 
kas varētu palielināt pieprasījumu pēc ēdināšanas pakalpojumu piedāvājuma. 
 
Izvērtējot plānoto darbību raksturu un tehniskās iespējas, secinu, ka nav nekādu šķēršļu 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, izmantojot esošās telpas, to 
aprīkojumu un infrastruktūru. Šo telpu iznomāšana netraucē kultūras funkciju veikšanai 
un telpu ieeju/izeju izvietojuma dēļ ir praktiski iespējams izvietot sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu vasaras sezonā. Funkcionāli ir iespējams nodalīt/noslēgt pārējās 
tautas nama telpas, netraucējot paredzētai nomnieka darbībai vai arī lietot tās 
neatkarīgi vienam no otra. Ir iespējams bez problēmām izvairīties no apmeklētāju 
plūsmas, trokšņu, smaržu iespējamās ietekmes uz tautas nama ikdienas darbu. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Iznomāt Kolkas Tautas nama Mazo zāli ar virtuvi,  rīkojot nomas tiesību izsoli. 
 
 

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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 116. 

26.04.2012. 
23.§ 

Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi 
 
23.1.Par PII „Kurzemīte” 
 
PAMATOJUMS 
Budžeta līdzekļu ietaupīšana 
 
IZVĒRTĒJUMS 

Slēdzot pirmsskolas izglītības iestādi uz vienu mēnesi š.g. jūlijā, ir iespējams ietaupīt 
budžeta līdzekļus.  Tehniskiem darbiniekiem dodoties ikgadējā atvaļinājumā, uz 
noteiktu laiku viņu vietā nepieciešams pieņemt jaunus darbiniekus, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu iestādes darbu. Tas budžetā nav paredzēts, jo šī gada budžets veidots, 
vadoties pēc iepriekšējā gada budžeta plāna.  Kā arī, veicot vecākiem aptauju par 
bērnudārza nepieciešamību jūlija mēnesī, noskaidrots, ka bērnudārzs nepieciešams ¼ 
daļai bērnu, no kopējā bērnu skaita, no kuriem, pēc veiktās aptaujas par vecāku darba 
vietām, zināms, ka pusei bērnu vecāki (vismaz viens no vecākiem) nestrādā, vai būs 
jūlijā atvaļinājums. Tiks ietaupīti līdzekļi arī uz ēdiena gatavošanu, elektrības izmaksas, 
darbinot virtuves iekārtas. Vasarā plānoti bērnudārzā remontdarbi – tualetes telpu 
remonts, grīdas nomaiņa divu grupiņu telpās.  

 
Slēdzot PII "Kurzemīte" uz vienu mēnesi tiks ietaupīti budžeta līdzekļi saistībā ar 

elektrības patēriņu un ēdiena gatavošanu. Pretējā gadījumā budžetā būs nepieciešami 
papildus līdzekļi, lai nodrošinātu tehniskā personāla aizvietošanu atvaļinājuma laikā, 
aptuveni Ls 3186,00. 

Izglītības speciālists norāda, ķa,  iestādi slēdzot uz laiku,  ir jānorāda institūcija, kas 
pieņems slēgtajai iestādei adresētos dokumentus. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Slēgt uz vienu mēnesi 2012.gada jūlijā pirmsskolas izglītības iestādi ”Kurzemīte”. 
Iestādei adresēto dokumentu saņemšanu nodrošināt Centrālajai administrācijai. 
 
Lēmumu izsniegt PII „Kurzemīte” vadībai. 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 117. 

26.04.2012. 
23.§ 

Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi 
 
23.1.Kolkas pamatskolas struktūrvienības  „Rūķītis” slēgšana 2012.gada jūlija 
mēnesī 
 
Pamatojums 
Budžeta līdzekļu ietaupīšana 
 
Izvērtējums 

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi par Kolkas pamatskolas struktūrvienības 
„Rūķītis” slēgšanas nepieciešamību vasaras periodā, jūlija mēnesī bērnudārzs ir 
slēdzams.  

Finansiālais ieguvums, slēdzot bērnudārzu: 
Darbinieks alga Ls DD soc.n. kopā Ls
audzinātājs 1,5sl. 427,5 102,98 530,48
audz. palīgs 236 56,85 292,85
veļas mazg., apkop., saimn. 165 39,75 204,75
pavārs 242 58,3 300,3
eletroenerģija 33 33
dzeramais ūdens 5,74 5,74
ūdens 25 25
saimniec.preces 15 15

kopā 1149,24 257,88 1407,12  
 

Aptaujājot bērnu vecākus, pārējos vasaras mēnešos - jūnijā un augustā nepieciešama 
Dežūrgrupa. No aptaujātajiem 19 jaukta vecuma grupas bērnu vecākiem jūnija un 
augusta mēnesī bērnudārzs nepieciešams 11 bērniem, no 24 piecu un sešgadīgu bērnu 
vecākiem – 10 bērniem. Pārējiem vecāku bērniem bērnudārzs nebūs nepieciešams jūnija 
un augusta mēnesī. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Slēgt uz vienu mēnesi 2012.gada  jūlijā Kolkas pamatskolas struktūrvienību  ”Rūķītis”. 
 
Lēmumu izsniegt Kolkas pamatskolas direktorei. 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 118. 

26.04.2012. 
24.§ 

Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011.g. 
PAMATOJUMS 
LR Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa 
 
MĒRĶIS 
Sniegt pašvaldības domei pārskatu par bāriņtiesas  darbību 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Bāriņtiesa ir pašvaldības veidota iestāde, kas pilda  valsts uzliktās funkcijas. Dundagas 
novada bāriņtiesā ir 5 darbinieki-priekšsēdētāja, kura ar 2012.gada janvāri  strādā uz 1 
slodzi, iepriekš strādāja uz 0,8 slodzēm. Bāriņtiesā strādā sekretāre (0,3 sl.) un 3 locekļi, 
kuriem maksā par nostrādātām stundām. 
2011.gadā par 9 ģimenēm, kuru aprūpē un uzraudzībā ir 21 bērns, tika saņemta 
informācija, ka ģimenē netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. 
Darbā ar šīm ģimenēm ir iesaistījušies sociālā dienesta speciālisti, Dundagas vidusskolas 
sociālais pedagogs, skolas psihologs un pašvaldības policijas inspektors. Bērna aprūpes 
tiesības ir atņemtas 6 vecākiem- 3 tēviem un 3 mātēm. Tie bija 8 bērni, kuri cieta no 
vecāku pienākumu nepildīšanas. 
Bāriņtiesā katru gadu kopš 2005. gada ir lietas, kas saistītas ar adopciju. Pagājušajā gadā 
vienu adopciju apstiprināja tiesa, un viena ģimene pieteicās adopcijai. Novadā 31 bērns 
ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 26 bērni. 4 bērni ir ārpusģimenes aprūpes 
iestādē, viens no viņiem ir nepilnu gadu vecs puisītis. Viens zēns no mūsu novada  līdz 
pagājuša gada beigām bija audžuģimenē, bet ģimene izteica vēlēšanos viņu adoptēt un 
gada sākumā tiesa šo adopciju apstiprināja. Novadā ir audžuģimene. 2010.gadā tika 
izieta apmācība, iegūts audžuģimenes statuss, un ģimenē ir viens audžubērns no 
Grobiņas novada  un viens bērns aizbildnībā.  
Bāriņtiesā ir 8 aizgādnības lietas par rīcībnespējīgām personām vai mirušo mantai. 
2011. gadā bāriņtiesa iecēla 3 aizgādņus rīcībnespējīgām personām. 8 lēmumi tika 
pieņemti, lai aizstāvētu bērnu mantiskās intereses. 2011. gadā 2 lietas ir par sociālo 
pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina un pabalsta 
izmaksāšanu bērna faktiskajam aprūpētajam. Talsu rajona tiesai  ir doti seši atzinumi, 
kas skar bērnu intereses. Novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 5 lēmumus par personas 
atbilstību bērnu audzināšanai un aprūpei. Tie ir lēmumi, kas skar ģimenes, kurās vecāki 
dodas darba meklējumos uz ārzemēm un prombūtne ir ilgāka par 3 mēnešiem. 
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 118 lietas. 2011. gadā ir  pieņemti 42 lēmumi. Par 
bāriņtiesā veiktajām notariālajām  darbībām iekasēti Ls 606. 
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Secina, ka papildus vēl ir jāsagatavo kritēriji bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes 
izvēlē. 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Pieņemt zināšanai iesniegto pārskatu  
2) Uzdot bāriņtiesas vadītājai D.Dēvitai sagatavot bērnu ārpusģimenes aprūpes 

nodrošināšanas izvēles kārtību. Skatīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejā maijā. 

 
Lēmumu izsniegt bāriņtiesas priekšsēdētājai D.Dēvitai. 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 119. 

26.04.2012. 
25.§ 

Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un 41.panta pirmās daļas 
2.punkts 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kolkas pamatskola” nolikumā 
(apstiprināti ar Dundagas novada domes 2009.gada 23.septembra lēmumu Nr.157) 
šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Kolkas pamatskola  (turpmāk tekstā – skola) ir Dundagas novada pašvaldības 
dibināta un tai pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno, pamatizglītības un 
interešu izglītības programmas”. 
 

2. Izteikt nolikuma 6.punktu šādā redakcijā: 
 
“6. Skolas finanšu līdzekļu aprite notiek Kolkas pagasta pārvaldes centralizētai finanšu 
līdzekļu uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankās.” 
 

3. Izteikt nolikuma 13.punktu šādā redakcijā: 
“13. Skolas uzdevumi, īstenojot speciālo pamatizglītības programmu: 

13.1. radīt iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam 
veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību; 

13.2. nodrošināt izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, 
sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.” 

 
4. Izteikt nolikuma 16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Skola īsteno: 
16.1 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 
16.2 Pamatizglītības programmu (kods 21011111); 
16.3 Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 21015611); 

5. Izteikt nolikuma 19.punktu šādā redakcijā: 
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“19. Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs nosaka 
Vispārējās izglītības likuma 53.pants. Speciālās izglītības programmas īsteno atbilstoši 
pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem.” 
 

6. Izteikt nolikuma 35.punktu šādā redakcijā: 
“35.  Katru gadu skola patstāvīgi nosaka projektu darbam līdz piecām mācību dienām 
ilgu laikposmu.” 
 

7. Izteikt nolikuma 36.punktu šādā redakcijā: 
“36. Ne vairāk kā 5 mācību dienas  gadā klase, skola var izmantot mācību ekskursijām, 
mācību olimpiādēm, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību 
saistīto pasākumu organizēšanai.” 
 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 120. 

26.04.2012. 
26.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts; Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļa; Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punkts 
 
MĒRĶIS 
Papildināt saistošos noteikumus ar nosacījumu, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
tiek segta pakalpojumu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām personām, kuru vecums pārsniedz 
95 gadus, un personām, kurām nav apgādnieku, ja klientam nav nekustamais īpašums, 
kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai 
kredītiestādēs  vai parādsaistības, kā arī klients nav izsniedzis aizdevumus. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada dome saskārās ar situāciju, kurā radās nepieciešamība ar pašvaldības 
budžeta līdzekļiem segt noteiktu pakalpojumu maksājuma daļu. Lai šādu pakalpojuma 
maksas daļu segtu, šāda kārtība nosakāma saistošajos noteikumos. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.aprīļa  saistošo noteikumu Nr. 10 
“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā””  projektu (pievienots pielikumā). 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 121. 

26.04.2012. 
27.§ 

Par profesionālās ievirzes programmas sportā realizēšanu 
Dundagas vidusskolā 

 
PAMATOJUMS 

1. Dundagas novada domes 26.01.2012. lēmuma Nr.35 4.punkts. 
2. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1036  „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 
 
MĒRĶIS 
Izvērtēt nepieciešamību realizēt profesionālās ievirzes programmu sportā Dundagas 
novadā. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2012.gadā Dundagas novads slēdzis līgumu ar Talsu novada Sporta skolu (TNSS) par 
profesionālās ievirzes izglītības sportā izglītības programmas realizāciju Dundagā kā 
Talsu novada Sporta skolas grupām. 
26.01.2012. Dundagas novada dome lēmusi slēgt līgumu ar TNSS, kā arī izvērtēt 
iespējamību Dundagas vidusskolai realizēt patstāvīgi profesionālās ievirzes sportā 
(volejbols) izglītības programmu. Izvērtējot normatīvos aktus un mutiski sazinoties ar 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas daļu, Izglītības ministrijas Sporta 
departamentu un Rojas novada izpilddirektoru, jāsecina, ka profesionālās ievirzes 
izglītības programmas sportā realizācija Dundagas vidusskolas sastāvā ir 
problemātiska, jo MK noteikumu Nr. 1036 2.punkts paredz: 
„2. No valsts budžeta piešķir līdzekļus akreditētās profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) īstenotajās programmās paredzētajās 
stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – dotācija), ja visas 
izglītības iestādes grupas atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem un 
nosacījumiem.” 
Rojas novads izvēlējies dibināt savu Sporta skolu un to akreditēt, lai ar 1.09.2012. 
uzsāktu realizēt izglītības programmas un ar 2013.gada 1.janvāri saņemt valsts 
finansējumu. Atšķirībā no Dundagas novada Rojā ir iespējams realizēt atbilstoši 
prasībām 4-6 izglītības programmas, turpretī Dundagā šobrīd tikai 1 (volejbols). 
Jāņem vērā, sporta skolas direktora atalgojums jāfinansē pašvaldībai. 
Līdz ar to pastāv 2 iespējas: 
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1. Dibināt savu sporta skolu 
2. Palikt Talsu novada Sporta skolas sastāvā kā treniņu grupa. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā turpināt realizēt Talsu sporta skolas 
sastāvā. 
 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 122. 

26.04.2012. 
28.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību” 
 
PAMATOJUMS 
Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 
 
MĒRĶIS 
Veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas 
personas izdarīt jaunus pārkāpumus. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Domājams, ka nosakot kārtību, kāda jāievēro Dundagas novadā, un paredzot 
administratīvo atbildību par šīs kārtības un Dundagas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu neievērošanu tiks veicināta pašvaldības iedzīvotājiem vēlamas sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. 11 „Par sabiedrisko kārtību” projektu (pievienots pielikumā). 

2. Atcelt Dundagas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr. 59 (prot.Nr.2., 
20.§) Par saistošos noteikumus Nr.6 “Par sabiedrisko kārtību ”pieņemšanu. 

 
 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 123. 

26.04.2012. 
29.§ 

Par Dundagas novada simboliku 
 

Grozījumu Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.19 „Par Dundagas novada simboliku” pieņemšana 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Precizēt saistošos noteikumus, jo Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kolkas 
pagasta pārvalde” vadītājs un Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors izteica 
priekšlikumu, ka novadā ietilpstošajiem pagastiem nepieciešams noteikt simboliku. Līdz 
šim simbolika bija noteikta novadam. 
 
Secina, ka būtu papildus nosakāma kārtība pašvaldības iestādēs par novada un pagastu 
ģerboņu izmantošanu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. 12  “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Par Dundagas novada simboliku”” projektu (pievienots 
pielikumā). 

2. Atcelt Dundagas novada domes 2009.gada 25.novembra sēdē apstiprināto 
nolikumu “Nolikums par Dundagas un Kolkas pagasta ģerboņiem”. 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 124. 

26.04.2012. 
30.§ 

Par novada robežzīmēm 
Pamatojums: 

Uz valsts autoceļiem nav izvietotas novada robežzīmes 

 
Izvērtējums: 
 
Uz Dundagas novada robežām nav uzstādītas robežzīmes. Ir priekšlikums uzstādīt uz 
valsts lielākajiem autoceļiem trīs novada robežzīmes ar uzrakstu „Dundagas novads” un 
pašvaldības ģerboni. Zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši ceļu satiksmes 
noteikumiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Izgatavot un uzstādīt trīs robežzīmes uz lielākajiem valsts autoceļiem Dundagas novada 
robežu iezīmēšanai. Kopējās izmaksas Ls 660. Līdzekļus ņemt no budžetā papildus 
ienākušiem līdzekļiem. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 125. 

26.04.2012. 
31.§ 

Par iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata un iestādes vadītāja pienākumu 
izpildītāja iecelšanu 

PAMATOJUMS 
1) D.Neifelda iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2./12/153-N no 05.04.2012.) 
2) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts; Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā un trešā daļa; 
Izglītības likuma 15.panta 26.punkts 
 

IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 5.aprīlī saņemts Dundagas novada pašvaldības 
iestādes “Mazirbes speciālā internātpamatskola” direktora iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no minētās iestādes vadītāja amata. 
 
Iestādei ir nepieciešams vadītāja pienākumu izpildītājs līdz brīdim, kad dome lems par 
pastāvīga iestādes vadītāja apstiprināšanu minētajā amatā. 
 
Veicot pārrunas ar līdzšinējo iestādes vadītāju konstatēts, ka iestādes vadītāja 
pienākumu izpildītāja amatā ieteicams apstiprināt iestādes darbinieci Ilzi Kriķīti, kas 
piekrīt ieņemt šo amatu. 
 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 
pirmā daļa nosaka, ka piemaksa šādā gadījumā nosakāma līdz 20 procentiem no 
amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Savukārt, tā paša panta trešā daļa 
nosaka, ka piemaksa maksājama ne ilgāk kā četrus mēnešus. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Atbrīvot no amata ar 2012.gada 5.maiju (pēdējā darba diena) Dundagas novada 

pašvaldības iestādes “Mazirbes speciālā internātpamatskola” direktoru Dināru 
Neifeldu. 

2. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes “Mazirbes speciālā 
internātpamatskola” direktora pienākumu izpildītāju no 2012.gada 6.maija iecelt 
Dundagas novada pašvaldības iestādes “Mazirbes speciālā internātpamatskola” 
direktora vietnieci izglītības jomā Ilzi Kriķīti. 
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LĒMUMU NODOT IZPILDEI 
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram 
 
LĒMUMS NOSŪTĀMS 

1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram 
2. Dundagas novada pašvaldības iestādei “Mazirbes speciālā internātpamatskola” 
3. Izglītības ministrijai 

 
 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 126. 

26.04.2012. 
32.§ 

Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 
PAMATOJUMS 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 
sestā un septītā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta piektā daļas 
2.punkts 

2. G.Abaja personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/186-A no 23.04.2012.) 
 

MĒRĶIS 
Piešķirt atvaļinājumu Dundagas novada domes priekšsēdētājai un izlemt jautājumu par 
atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 
 
IZVĒRTĒJUMS 
1. Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas Guntas Abajas lūgums piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 2 
kalendārās nedēļas no 2012.gada 28.maija līdz 2012.gada 8.jūnijam. 

 
2. Dundagas novada pašvaldības dome 2011.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.212/2 

“Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām”, ar kuru Linda 
Pavlovska tika ievēlēta par Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 
vietnieci. 

 
3. Līdz šim Linda Pavlovska faktiski nebija realizējusi Dundagas novada domes 

priekšsēdētājas vietnieka pienākumu – pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus viņa 
prombūtnes laikā. Tā kā šobrīd šī pienākuma pildīšana ir aktuāla, tad aktualizējies 
arī jautājums par divu valsts amatpersonas amatu savienošanu. 

 
4. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 

daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu 
valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās 
daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem 
amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju 
savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. 
Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai 
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savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo 
lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā. 

 
5. Esošajā gadījumā Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 27.jūlijā 

pieņemtajā lēmumā Nr.212/2 “Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
vēlēšanām nav atspoguļots, ka dome lēmumā būtu izvērtējusi likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektajā daļā minētos 
apsvērumus, tajā skaitā – vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs 
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 
6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 

5.punkts nosaka, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot 
valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu 
partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

 
Esošajā situācijā konstatējams, ka interešu konflikts netiks pieļauts, ja amatu 
savienošanā netiks traucēts pašvaldības izpilddirektora darbs, realizējot padotību pār 
Dundagas novada pašvaldības iestādei “Dundagas Mākslas un mūzikas skola”. Būtisks 
priekšnoteikums ir arī tāds, ka Linda Pavlovska kā pašvaldības domes priekšsēdētājas 
vietniece nepieņems nekādus citus lēmumus saistībā ar pār Dundagas novada 
pašvaldības iestādi “Dundagas Mākslas un mūzikas skola”. Linda Pavlovska iepriekš 
minēto apņēmusies ievērot. 

Esošajā situācijā konstatējams arī, ka amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes nolikuma „Par atlīdzību Dundagas novada 
pašvaldībā” 2.2.p. domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā aizvieto domes 
priekšsēdētāja vietnieks, saņemot par to atlīdzību – darba samaksu 80% apmērā no 
domes priekšsēdētāja darba algas. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Guntai Abajai 
ikgadējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas no 2012.gada 28.maija līdz 
2012.gada 8.jūnijam. 

2. Atļaut Lindai Pavlovskai savienot Dundagas novada pašvaldības iestādes 
“Dundagas Mākslas un mūzikas skola” direktores amatu ar Dundagas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

3. Noteikt par domes priekšsēdētāja aizvietošanu atlīdzību L.Pavlovskai 80% 
apmērā no domes priekšsēdētājas darba algas, proporcionāli nostrādātajam 
laikam 

LĒMUMS NOSŪTĀMS 
Lindai Pavlovskai 
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram Marekam Gricikam 
Kancelejai 
Grāmatvedībai 
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.4.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 127./128 

26.04.2012. 
 

33.§ 
Par īpašuma „Pils iela 9” ilgtermiņa nomu 

 
PAMATOJUMS 
MK 08.06.2010.noteikumi Nr.515 Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem 4.punkta 4.4.apakšpunkts. 
16.04.2012. Būves tehniskā apsekošanas lieta. 
 
MĒRĶIS 
Rast labāko ēkas izmantošanas veidu. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Šobrīd Tautas nama daļa 166,00 m2 platībā ir iznomāta reliģiskajai organizācijai 
„Dundagas kristiešu draudzei „Prieka Vēsts”. Nomas maksa ir noteikta 40 
santīmi/m2/mēnesī. Nomas termiņš – 20.11.2012. 
Ēkas kopējā platība ir 1108,20 m2. 
16.04.2012. apsekojumā Andris Girniuss (sertifikāta Nr.20-5006) ir novērtējis būves 
„Tautas nams” tehnisko stāvokli. Tas nav apmierinošs, tomēr tas nav kritisks vai arī to 
nebūtu iespējams remontēt. 
26.01.2011. Dundagas novada Dome ar lēmumu Nr.16. nolēma pārdot izsolē īpašumu 
Pils iela 9. Pēc objekta sagatavošanas izsolei 27.07.2011. Dundagas novada Dome ar 
lēmumu Nr.178 pārtrauca īpašuma Pils iela 9 atsavināšanas procesu.  
Īpašuma Pils iela 9 sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850-0200430, 
Zemes vienības platība 0.4583 ha. Zemes vienības teritorijas plānotā izmantošana 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir Sabiedrisko iestāžu teritorija (SI), kurā 
primārais zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem 
vai sociāliem nolūkiem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Atcelt 26.01.2011. Dundagas novada Domes lēmumu Nr.16. „Par pašvaldības 
īpašuma Pils iela 9 atsavināšanu;/lēmums Nr. 127/ 
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2) Nodot pašvaldības īpašuma Pils iela 9, Dundagā brīvās telpas ilgtermiņa 
nomā./lēmums Nr.128/ 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 


