
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

  

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

Nr.6. 
2012.gada 7.jūnijā 
Sēde sasaukta plkst. 8.15 
Sēde atklāta: plkst. 8.15 
Sēdē piedalās 12 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Asja Felta, Benita Ose, Irina 
Jānberga, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns, Aldons Zumbergs, Regīna Rūmniece, Tija Liepa, 
Linda Pavlovska, Una Sila 
Nepiedalās: - Aigars Zadiņš -  darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Andris 
Kojro, Guntis Kārklevalks, Aiga Štrausa  
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājas p.i. Linda Pavlovska  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Darba kārtībā: 

1. Par zemes nomas tiesību izsoli 
2. Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā /tautas tērpi skolas deju kolektīvam/ 
3. Par papildus finansējumu mazās skolas ieejas kāpņu remontam 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

1. § 
Par zemes nomas tiesību izsoli 

Ziņo G.Kārklevalks; L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamats 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts un 15.panta 10.punkts 

2) SIA “INNOLABS” iesniegums Nr.3-26.2/12/239-I no 29.05.2012. 

1) MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”. 

2) Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Felta, Ē.Bērzkalns, U.Sila), 
pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 166 „Par zemes nomas tiesību izsoli”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 
 



2. § 
Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā  

/tautas tērpi skolas deju kolektīvam/ 
Ziņo A.Štrausa; L.Pavlovska 

 

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 

4.ass – LEADER pieejas īstenošana, 413.pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai teritorijā’’ 2.1 aktivitātē 

ar projektu par tautas tērpu iegādi Dundagas vidusskolas deju kolektīvam. 

 

Pamats 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts 

2) Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa 

IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 

3) LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Felta, Ē.Bērzkalns, U.Sila), 
pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 167 „Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
3. § 

Par papildus finansējumu mazās skolas ieejas kāpņu remontam 
Ziņo A.Kojro; L.Pavlovska, T.Liepa, G.Abaja, A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns, A.Felta 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts un 15.panta 4.punkts 

2. Dundagas novada pašvaldības būvvaldes atzinums nr. 12/2012 no 28.05.2012. par 

būves pārbaudi; 

3. Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par 

Dundagas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Felta, Ē.Bērzkalns, U.Sila), 
pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 168 „Par papildus finansējumu mazās skolas ieejas kāpņu 
remontam”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

Sēde slēgta 8.45. 
 
Protokols parakstīts 08.06.2012.  
 
Sēdes vadītāja       L.Pavlovska 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.6.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 166. 
07.06.2012. 

1. § 
Par zemes nomas tiesību izsoli 

 
Pamats 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts un 15.panta 10.punkts 

2) SIA “INNOLABS” iesniegums Nr.3-26.2/12/239-I no 29.05.2012. 

3)   MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”. 

4)   Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”. 

 

Mērķis 

Lemt par pašvaldības īpašuma izmantošanu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem. 

 

Izvērtējums 

Saņemts SIA “INNOLABS” iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu Dundagā, 

ražošanas teritorijā 0,5-1,00 ha. Uzņēmums ir iecerējis uzbūvēt Dundagas novadā ražošanas 

ēku, kurā tiktu ražotas ūdens attīrīšanas iekārtas. Šo plānu paredzēts īstenot ar ES ELFLA 

atbalstu. Izveidojot ražošanas objektu, iecerēts izveidot darba vietas līdz 10 darbiniekiem. 

Ražotne darbosies videi draudzīgi, balstoties uz ilgtspējības principu. 

Nomai varam piedāvāt zemes gabala Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244 daļu 0,5 ha 

platībā, kura izmantošanas mērķis, saskaņā ar teritorijas plānojumu, ir jaukta ražošanas 

teritorija. Zemes īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Dundagas pašvaldības vārda 3.10.2005 

nodalījumā nr.1000 0018 8623. 

Lai iegūtu iespējami augstāko nomas maksu un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515, 

nepieciešams rīkot nomas izsoli. 

Uzņēmums lūdz izskatīt zemes nomas jautājumu nedēļas laikā. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  

3.pantu un 6.1panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.735“ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punkts. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums 22.pants (2) un (3)daļa: 

(2) Lēmumu par valstij vai pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves 

tiesībām pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts valstij vai 

pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam 

rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā 



zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) 

un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

(3) Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā 

gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Atbalstīt uzņēmuma SIA “INNOLABS” ieceri ražotnes izveidei Dundagā; 

2.   Rīkot zemes gabala  Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244 daļu 0,5 ha platībā nomas 

tiesību izsoli. Nomas maksas sākumcenu noteikt 1,5 % (Ls 16,71 un PVN) apmērā no zemes 

gabala daļas kadastrālās vērtības.  

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājas p.i.       L.Pavlovska 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.6.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 167. 
07.06.2012. 

2.§ 
Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā  

/tautas tērpi skolas deju kolektīvam/ 
 

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 

4.ass – LEADER pieejas īstenošana, 413.pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai teritorijā’’ 2.1 aktivitātē 

ar projektu par tautas tērpu iegādi Dundagas vidusskolas deju kolektīvam. 

 

Pamats 

1.   Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts 

2. Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa IV kārtu 

Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 
3. LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts. 

 

Mērķis 

Saglabāt, kopt un popularizēt latviešu tautas deju tradīcijas Dundagas novadā, 

piedaloties projektā par tautas tērpu iegādi. 

Izvērtējums 

Kultūra un tautas tradīcijas ir katras valsts bagātība, vēsture un lepnums. Par to 

saglabāšanu un attīstīšanu rūpējas arī Dundagas novadā, kur ir senas dejošanas tradīcijas. 

Nacionālās kultūras vērtības palīdz saglabāt arī Dundagas vidusskolas saime. Dundagas 

vidusskolā viens no interešu izglītības apmeklētākajiem pulciņiem ir tautas deju pulciņi, kuros 

dejo gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas audzēkņi. Deju kolektīvi 

piedalījušies Dziesmu un deju svētkos, kuplinājuši novada un skolas pasākumus. Tagadējie 

vidusskolas posma dejotāji ir dejojuši sākumskolas klasēs, pamatskolas klasēs ir bijis 

pārtraukums, taču pirms 4 gadiem ir no jauna izveidojies vidusskolas tautas deju kolektīvs. 

Katru gadu dejotāji piedalās skolas, novada un starpnovadu koncertos, deju festivālā ''Latvju 

bērni danci veda". Kolektīvā dejo no 16 līdz 20 skolēniem, taču visos koncertos ir jādejo pašu 

stilizētos vai no cita kolektīva aizņemtos tērpos. Pastāvējušas vairākas iespējas pārstāvēt 

Dundagu un Latviju kādā no ES valstu festivāliem, bet nav bijusi iespēja to realizēt, jo 

kolektīvam nav tērpu. Līdz ar to bieži jauniešiem zūd motivācija darboties kolektīvā, un 



skolēniem nav iespējas uzzināt par citu valstu kultūru, kā arī sadarboties ar Vidzemes, 

Zemgales vai Latgales deju kolektīviem, jo nav sava novada tērpu, kuros varētu piedalīties 

dažādos pasākumos. Iegādājoties 10 pārus deju kolektīva tērpus, tiks veicināta latviešu tautas 

deju popularizēšana valstī un ārpus tās robežām. Kopējā projekta summa 3630,50 LVL, no 

kuriem attiecināmās izmaksas ir 2975,80 LVL, publiskais finansējums – 2678,22 LVL. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 413. 

pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ar projektu „Tautas tērpu iegāde Dundagas 

vidusskolas deju kolektīvam” par kopējo summu 3630,50 LVL, no kuriem attiecināmās 

izmaksas ir  2975,80 LVL, publiskais finansējums – 2678,22 LVL. 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta. 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājas p.i.       L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.6.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 168. 
07.06.2012. 

3.§ 
Par papildus finansējumu mazās skolas ieejas kāpņu remontam 

Pamats 

1.   Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punkts un 15.panta 4.punkts 

2.   Dundagas novada pašvaldības būvvaldes atzinums nr. 12/2012 no 28.05.2012. par būves 

pārbaudi; 

3.   Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par 

Dundagas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”. 

 

Mērķis 

Saremontēt skolas ēkas ieejas kāpnes un betona aizsargapmales. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldības būvinspektors A. Girniuss ir apsekojis mazās skolas ēkas Saules ielā 8 ieejas 

kāpņu tehnisko stāvokli un konstatējis, ka kāpnes ekspluatācijai ir bīstamas, jo ir izcilāti un 

sadrupuši pakāpieni. Betona aizsargapmale, kura turpinās no ieejas kāpnēm, ir ekspluatācijā 

nederīga. Vietām apmales vispār nav, betons ir sadrupis. Virsējie lietus ūdeņi tek ar virzienu 

uz ēkas pamatiem.  

Minētie defekti ir novēršami viena mēneša laikā. Aizsargapmale un pakāpieni jāizveido no 

bruģakmeņa. Darbu veikšanai nepieciešami Ls 712. 

Finansējumu ņemt no skolas budžetā paredzētiem līdzekļiem zāles remontam, jo iepirkuma 

procedūras rezultātā ir ietaupījušies zāles remontam paredzētie budžeta līdzekļi. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt finansējumu Ls 712,00 apmērā skolas ēkas ieejas kāpņu un betona aizsargapmaļu 

renovācijai. Līdzekļus ņemt no skolas budžeta koda 5250 Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija un novirzīt uz kodu 2241 Ēku, būvju un telpu remonts. 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājas p.i.       L.Pavlovska 
 


