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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.11. 
2012.gada 25.oktobrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
 
Sēdē piedalās 12 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Benita Ose, Irina Jānberga, 
Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una Sila,  Regīna 
Rūmniece, Asja Felta, Aldons Zumbergs 
Nepiedalās:Tija Liepa– darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Andris Kojro, Agita Vagenmeistere,  Aldis Pinkens, Aigars 
Šturms, Uldis Katlaps, Ruta Emerberga, Diāna Siliņa, Inga Ralle, Lauris Laicāns, Guntis 
Kārklevalks 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm 

2. Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai 
3. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā  
4. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā 
5. Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu 
6. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē 
7. Par papildus finansējumu  PII „Kurzemīte”  
8. Par līdzfinansējumu biedrību projektiem 
9. Par papildus finansējumu traktora remontam 
10. Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam 
11. Par telpu remontu Saules ielā 8 
12. Par Skolas ielas ietves atjaunošanu 
13. Par 2013.gada budžeta veidošanas pamatprincipiem 
14. Par grozījumu pašvaldības nolikumā 
15. Par SIA „Dundagas Veselības centrs” apsaimniekošanas izdevumiem 
16. Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā 
17. Par struktūrvienības izveidi 
18. Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu”” pieņemšana 
19. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās 

apspriešanas uzsākšanu 
20. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas 

uzsākšanu 
21. Par nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” sadalīšanu 
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22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki” 

23. Par nekustamā īpašuma „Tomi” sadalīšanu 
24. Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem 
25. Par nekustamā īpašuma „Mežvidi” sadalīšanu 
26. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
27. Par institūcijām un amatpersonām, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos un 

stāvēšanu 
28. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu 
29. Par dzīvokļu maiņu 
30. Par īres līguma slēgšanu 
31. Par vientuļas personas aprūpi 

32. Par godināmajiem 18.novembra svētkos 
Dažādi jautājumi 

 

1.§ 
Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas  ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm 
 

Novada domes izpilddirektors ziņo par aktualitātēm un veiktajiem darbiem: 
1. Par GPS sistēmas darbību- nobrauktajos kilometros nekādu atšķirību nav. 

Pašvaldības policijai, sakarā ar otra darbinieka iesaistīšanos darbā, ir degvielas 
limita pārtēriņš 

2. Par ūdenssaimniecības projektu- G.Kārklevalks informē par esošo situāciju, par 
neērtībām, kas ir uz laiku jāpiecieš. Ir iecerēts šogad veikt vismaz 1.asfaltēšanas 
kārtu. Kopējais darbu izpildes termiņš, iespējams, tiks pagarināts. 

3. Ir saskaņot līgums par bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegādi. 
 

Jautājumi: 
R.Rūmniece- iepriekšējā domes sēdē tika prasīts sagatavot datus par Kolkas pagasta 
pārvaldes finanšu līdzekļiem. Finanšu speciālistes iesniegtais skaidrojums neatspoguļo 
situāciju un ir neapmierinošs. Neizpildei nav attaisnojuma. 
L.Pavlovska- Vai ir noslēgts deleģēšanas līgums ar SIA „Dundagas veselības centrs”? 
M.Griciks- Nē, nav, jo nav vēl apstiprinātas telpu nomas maksas apmērs. 
U.Sila- Kā virzās jautājums ar „Skolas piena” programmu? 
M.Griciks – Vidusskolas vadība ir runājusi ar ēdinātāju, bet reālas darbības nav 
sekojušas. Kolkā un Mazirbē ir akceptēts. 
I.Ralle paskaidro, ka programmas realizēšanu varēs sākt ar novembri. 
Ē.Bērzkalns- Vai ir veikta analīze un izdarīti secinājumi par GPS darbību un lietderību? 
M.Griciks- Mērķis bija reaģēt uz sūdzībām, kuras šobrīd vairs neienāk. Ceļa maršrutu 
izdrukas ir ērts veids grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, citādi izmaiņas neredz. 
Kā pozitīvu var minēt to, ka dažādu pretenziju gadījumā iespējams apstiprināt 
pašvaldības policijas atrašanās vietu. 
Tiek norādīts, ka nav izvēlēta pareizā izdrukas forma. 
 
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja informē par: 

1. LPS domes sēdē 24.10.2012. apspriestajiem jautājumiem 
2. Par piedāvātajiem grozījumiem vēlēšanu likumā 
3. Par deputātes iesniegumu ar lūgumu izvērtēt Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 

rīcību 
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2. § 
Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai 

G.Abaja 
Par papildus finansējumu pedagogiem un direktora vietniekiem 

Pamats 

1. 24.05.2012 Dundagas novada Domes lēmums Nr. 138. „Par budžeta grozījumiem” 

2. 28.07.2009 MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumu” 01.09.2012. 

grozījumi. 

3. 02.02.2011 Dundagas novada Domes lēmums Nr.33 „Par PII pedagogu algas likmes 

palielināšanu”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.258 „Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
 
3. § 

Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā 
G.Abaja 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums par pašvaldību budžetiem 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.259 „Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 
 

4.  § 
Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā 

G.Abaja 
Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums par pašvaldību budžetiem 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.260 „Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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5.  § 
Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu 
G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, A.Zumbergs 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 15. panta 2) un 18)  punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.261 „Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

6.§ 
Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē 

G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 33., 69.
1
 pants; Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma 4,5 punkts; 

Iesniegumu likuma 8. pants; Arhīvu likuma 4. pants 

 

 

L.Pavlovska vaicā, vai izveidotā amata vieta būs kā vakance.  

M.Griciks – Jā, bet par to ir atbildīgs Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta, A.Zadiņš, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret – 2 (B.Ose, 
L.Pavlovska), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.262 „Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

7.§ 

Par papildus finansējumu PII Kurzemīte 
G.Abaja 

Pamats 

MK noteikumi Nr.1338 / 2009.gada 24.novembris/ 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.263 „Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

8.§ 
Par līdzfinansējumu biedrības „Dundangas Sendienas” projektam 

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

Pamats 

1. Biedrības „Dundangas Sendienas” 08.10.2012. iesniegums. 
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2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

 

Mērķis 

Sniegt atbalstu pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētai biedrībai „Dundangas 

Sendienas”, lai veicinātu tās aktivitāti Dundagas pagastā. 

 

Izvērtējums 

Biedrības „Dundangas Sendienas” juridiskā adrese ir Talsu iela 11-9, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270. Lai gan neformāli pensionāru biedrība jau darbojas 

18 gadus, tai nav savas telpas, tāpēc ir nodoms renovēt Dundagas pašvaldībai piederošā 

Tautas namā divas telpas, Pils ielā 9, Dundagā, Dundagas novadā. Biedrība vēlas popularizēt 

videi draudzīgu sporta veidu – nūjošanu Dundagas novada pensionāriem un citiem 

interesentiem. Pensionāri vēlas iegādāties datorkomplektu, lai apgūtu datorlietošanas prasmes 

un turpmāk izmantotu savām aktivitātēm. Biedrība ir uzrakstījusi projektu „Dundagas senioru 

dzīvespriekam un aktīvai darbībai” ELFLA finansējumam  par kopējo summu Ls 6377,24 un 

saņēmusi publisko finansējumu no Eiropas Savienības un Latvijas valsts, Eiropas 

Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Ls 5739,52. Nepieciešams pašvaldības 

līdzfinansējums Ls 637,72. Projekta īstenošana paredzēta divos posmos, kuros plānoti 

sekojoši darbi:  

1) izremontētas un labiekārtotas divas Dundagas Tautas nama telpas; 

2) iegādāti pamatlīdzekļi.  

Īstenojot projektu tiktu ieviesti vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līmeņa 

jauninājumi, izveidots aktīvās atpūtas un interešu centrs senioriem. Projekta izpildes termiņš 

ir 31.08.2013.  

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošo noteikumu 

Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 3. punktu, biedrība 

var pretendēt uz 100% finansējumu no prasītā līdzfinansējuma apjoma par pirmo projektu, jo 

izpildās visas pretendentam izvirzītās prasības. 

 

Atgriežoties pie AP komitejā uzdotā jautājuma par noslēgto telpu nomas līgumu, tiek 

skaidrots, ka ir bijis domes lēmums par TN telpu nodošanu nomā. Tālākā jautājuma virzība 

par telpu iznomāšanu kādai konkrētai personai ir procedūras jautājums, kas ir Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas kompetence. Komisijas lēmums bija jāpublicē mājas 

lapā, kas netika izdarīts, taču nekādas pretenzijas no citiem iespējamiem pretendentiem netika 

saņemtas. Izpilddirektors informē, ka komisijā šāds jautājums nav skatīts. 

A.Zumbergs norāda, ka par katru telpu nomas pretendentu ir jāpieņem atsevišķs lēmums. Nav 

nekādas informācijas par biedrību (cik dalībnieki, kādi darbības mērķi un virzieni u.c.), kā arī 

neviens biedrības pārstāvis nav piedalījies komiteju sēdēs. Kā radies nomas līguma teksts? 

A.Šturms informē, ka ir bijis domes lēmums par telpu nodošanu nomā, pēc kura iestājas 

komisijas kompetence. Līguma projekta tekstu ir gatavojis juriskonsults, bet nav atbildīgs par 

tālāku jautājuma virzību. 

M.Griciks norāda, ka līgums ir parakstīts bez komisijas lēmuma un viņš šajā procesā 

nejaucas. 

Ē.Bērzkalns aizrāda, ka tiek slēpti fakti un jautājums  ir par uzticību. 

A.Felta- ja ir procedūras pārkāpums, ir jāiestājas atbildībai. 

G.Abaja norāda, ka ir jāskata atbildīgo darbinieku rīcība jautājuma virzībā un jāprasa sakārtot 

dokumentāciju. 

A.Zumbergs- Esam paredzējuši iespēju sniegt finansiālu atbalstu, taču tas neliedz atlikt  

lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma sakārtošanai. 

 Daļa deputātu rosina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, daļa ierosina atlikt jautājuma 

izskatīšanu 
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Sagatavotais lēmuma projekts: 

Piešķirt līdzfinansējumu Ls 637,72 apmērā biedrībai „Dundangas Sendienas” projekta 

„Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai” realizācijai no budžetā 
paredzētiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem. 
 
Tiek ierosināts balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Abaja, A.Felta, A.Zadiņš, I.Jānberga), pret - 
nav, atturas – 8 (B.Ose, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, 
U.Sila- nav ievērota procedūra, L.Pavlovska – ir līguma parakstītāja) 

 
Lēmums nav pieņemts. 
 

9.§ 
Par papildus finansējumu traktora remontam 

G.Abaja 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, likums “Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punkts. 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.264 „Par papildus finansējumu traktora remontam”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 
 
 

10.§ 
Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam 

Par papildus finansējumu remonta darbiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

pieaugušo abonementa sanitārajā telpā 

G.Abaja 

Pamats 

Pēc remontdarbu uzsākšanas veiktajiem demontāžas darbiem telpas tehniskais un vizuālais 

stāvoklis neatbilst pirms tam plānotajam. SIA „Formbetons” tāme papildus veicamajiem 

darbiem sanitārajā telpā par Ls 564.28 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.265 „Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam”. 

Lēmums pievienots protokolam. 
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11.§ 
Par telpu remontu Saules ielā 8 

G.Abaja, S.Šnikvalde, L.Pavlovska, A.Zumbergs 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžeta  projektu, likums “Par 

pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.266 „Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam”. 

Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

12.§ 

Par Skolas ielas ietves atjaunošanu 
G.Abaja 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no 

2008.gada 11.marta. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.267 „Par Skolas ielas ietves atjaunošanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 
 
 

13.§ 
Par 2013.gada budžeta veidošanas pamatprincipiem 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, B.Ose 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pants; 

Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pants; 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.268 „Par 2013.gada budžeta veidošanas pamatprincipiem”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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14.§ 
Grozījumi pašvaldības nolikumā 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.269 „Grozījumi pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

15.§ 
Par SIA „Dundagas Veselības centrs” apsaimniekošanas izdevumiem 

Par izdevumu samazināšanu SIA Dundagas Veselības Centrā (turpmāk –SIA DVC) 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns 

Mērķis 

Samazināt izdevumus SIA Dundagas Veselības Centrā , ar to atrisinot zaudējumu veidošanos, 

kas noved pie pašvaldības finanšu ieguldījumiem SIA pamatkapitālā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.270 „Par SIA „Dundagas Veselības centrs” apsaimniekošanas 
izdevumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 

Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā 
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zadiņš, A.Zumbergs, U.Sila, G.Pirvits 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.271 „Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 
Tiek izsludināts pārtraukums 20 minūtes. 
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17.§ 
Par struktūrvienības izveidi 

Par nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā 

G.Abaja, L.Pavlovska 

Pamats 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.
1
 panta septītā daļa;  Ministru kabineta 

2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu 

maksātāju struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 10.4.punkts. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.272 „Par struktūrvienības izveidi”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

18.§ 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu”” pieņemšana 
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa 

 

MĒRĶIS 

Palielināt līdzfinansējuma apmēru 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Praktiski nepieciešams lielāks līdzfinansējuma apmērs 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.273 „Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 

2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu”” pieņemšana”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

19.§ 
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās 

apspriešanas uzsākšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Felta, A.Zadiņš 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

2. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (16.10.2012.). 
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Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” (25.08.2009.) 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu 

vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot 

publisko apspriešanu:  

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās 

apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos 

veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 68.punkts nosaka, ka ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas publiskās apspriešanas termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 

Sagatavotais lēmuma projekts 

1) Uzsākt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedrisko 

apspriešanu. 

2) Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2012.gada 12.novembrim līdz 10.decembrim. 

3) Sabiedriskās apspriešanas sapulci noteikt 2012.gada 6.decembrī plkst. 18:00 Dundagas 

pilī un 7.decembrī plkst. 18:00 Kolkas tautas namā. 

4) Paziņojumu par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās 

apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā 

„Dundadznieks”. 

 

Diskusijas: 

B.Ose vaicā par iztūkstošajiem datiem tabulās un ierosina pagaidīt Nacionālā attīstības 

plāna apstiprināšanu un tad skatīt novada attīstības plānu. 

L.Laicāns- Visi dati vēl nav savākti un apkopoti 

S.Šnikvalde- svarīgi būtu deputātu iesaistīšanu diskusijā par šī dokumenta izstrādi iesaistīt 

pirms tā nodošanai sabiedriskajai apspriešanai 

A.Zumbergs- Tas būs svarīgākais dokuments, pēc kura vadīsies 2 deputātu sasaukumi. 

Plāns domāts nākotnes attīstības principu iedibināšanai. Ir būtiski iebildumi pret šobrīd 

iestrādātajiem principiem. Nevar atbalstīt dokumenta nodošanu sabiedriskai apspriešanai šādā 

izstrādes variantā. Ierosina mainīt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projekta izstrādes vadītāju. Piedāvā Gunta Kļaviņa kandidatūru. 

Tiek pārmests izpilddirektoram par sliktu darba organizāciju. 

 

Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Asja Felta (no plkst.16.15). 

 

A.Zadiņš- Ir jābūt konkrētiem priekšlikumiem. Šī varētu būt tikai laika vilkšana. 

B.Ose- Izstrādātais dokuments ir nepilnīgs. 

G.Abaja- No procedūras viedokļa ir bijušas darba grupu sanāksmes, uz kurām bija aicināti 

arī deputāti. Iespēja diskutēt bija arī apvienotajā SIK un AP komitejas sēdē oktobrī. Uzskata, 

ka sagatavotais dokuments ir jānodod sabiedriskajai apspriešanai. Diskusijas ar deputātiem un 

uzņēmējiem var notikt sabiedriskās apspriešanas procesā. 
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A.Zumbergs: Ir jāizveido vīzija, kādu novadu redzam 2030.gadā. Prioritātes nav tas pats, 

kas vajadzības. Ir jāstiprina ķēdes vājais posms. Nevar būt tā ka prioritāte ir viss. 

 

Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Una Sila (no plkst.16.30). 

 

G.Abaja nevar atbildēt par izstrādes vadītāja maiņu, jo tas ir izpilddirektora kompetences 

jautājums, kas saistīts ar darbinieku pienākumu pārdali utt. 

Ē.Bērzkalns norāda, ka mums ir jāidentificē vājās vietas un jāstiprina tās. 

M.Griciks norāda, ka uzņēmumus bija paredzēts iesaistīt sabiedriskās apspriešanas procesa 

posmā. 

I.Jānberga ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Zumbergs iesaka turpināt apspriest dokumentu politiķu un speciālistu diskusijās. 

 

Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu pēc veiktajām diskusijām politiķu un speciālistu 

starpā. 

Tiek piedāvāts šāds lēmuma projekts: 

1. Speciālistu un politiķu diskusiju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju turpināt līdz 

decembra Attīstības un plānošanas komitejas sēdei; 

2. Mainīt attīstības stratēģijas dokumenta izstrādes vadītāju, apstiprinot Gunti Kļaviņu; 

3. Uzdot domes priekšsēdētājai izvērtēt izpilddirektora atbildību attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes organizēšanai un ziņot domei. 

Tiek ierosināts par katru lēmuma projekta punktu balsot atsevišķi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret – 1 (A.Zadiņš), 
atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.274 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret – 1 (A.Zadiņš), atturas – 1 
(G.Abaja- uzraudzības darbinieks) 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.275 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret –1 (A.Zadiņš), atturas – nav, 
balsojumā nepiedalās G.Abaja 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.276 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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20.§ 
Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas 

uzsākšanu 
Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas izstrādi”. 

2. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (16.10.2012.). 

 

Mērķis 

Dundagas novada attīstības programmas izstrāde. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Dundagas novada attīstības programmas 

izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” (25.08.2009.) 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu 

vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot 

publisko apspriešanu:  

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās 

apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos 

veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 68.punkts nosaka, ka attīstības programmas 

publiskās apspriešanas termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret – 1 (A.Zadiņš), 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.277 „Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta 
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” sadalīšanu 
G.Abaja 

Pamats 

 Anda Petrusa, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Aivaru Dinsbergu, iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 16.10.2012. ar Nr. DD-3-31.1/12/1947. 

 Zemes ierīcības likums. 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

 MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.278 „Par Par nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” sadalīšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

 

22.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki” 
G.Abaja 

Pamats 

1. Karīnas Kopmanes un Kārļa Štekerhofa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

Domē 08.10.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/479-K). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas 

novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.279 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

„Vecvalki””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma „Tomi” sadalīšanu 
G.Abaja 

Pamats 

1. Pētera Demberga iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 17.10.2012. ar Nr. DD-3-

26.1/12/ 507-D. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.280 „Par nekustamā īpašuma „Tomi” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 
 
 



14 

 

24.§ 
Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un  

būvju uzturēšanas noteikumiem 
G.Abaja, G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Zumbergs 

Pamats 

Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, atturas – nav 
/B.Ose izgājusi/ 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.281 „Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

25.§ 
Par nekustamā īpašuma „Mežvidi” sadalīšanu 

G.Abaja 
Pamats 

1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Ingu Leontjevu, iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 04.10.2012. ar Nr. DD-3-26.1/12/474-G. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.282 „Par nekustamā īpašuma „Mežvidi” sadalīšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
26.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
G.Abaja 

26.1. Pamats 

1) Dundagas novada Domes 27.09.2012. sēdes lēmums Nr.247. 20.§ „Par Dundagas 

novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu”. 

2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.283 „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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26.2. Pamats 

1. Kolkas ev.lut. draudzes priekšnieces Vijas Ernštreites iesniegums (reģistrēts Dundagas 

novada Domē 21.09.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/452-K). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.284 „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

 

27.§ 

Par institūcijām un amatpersonām, kas kontrolē  

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 
G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Zumbergs 

Pamats 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211
3
.pants 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – 1 (S.Šnikvalde – Administratīvās komisijas priekšsēdētāja) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.285 „Par institūcijām un amatpersonām, kas kontrolē transportlīdzekļu 

apstāšanos un stāvēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

28.§ 
Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu 

Ziņo U.Katlaps; G.Abaja 
Pamats 

 Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 19.punkts „Pašvaldību kompetence izglītībā: 19)nodrošina 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām” 

 Vispārējās izglītības likuma 54.pants „54.pants. Pedagoģiski medicīniskā komisija. Ir 
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. 
Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību 
pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. 

 Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (apstiprināts 
2009.gada 16.decembrī) 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.286 „Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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29.§ 
Par dzīvokļu maiņu 

G.Abaja 
Pamats 

1) Lienes Graudumnieces iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/........-G no 11.05.2012.  

2) Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 

24.03.2010 1.6.punkta 2)apakšpunkts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.287 „Par dzīvokļu maiņu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
30.§ 

Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu 
G.Abaja 

Pamats 

T.Kalniņa iesniegums 18.10.2012 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.288 „Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
31.§ 

Par vientuļas personas aprūpi 
G.Abaja 

Pamats 

Normunda Meira iesniegums 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.289 „Par vientuļas personas aprūpi”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

32.§ 
Par godināmajiem 18.novembra svētkos 

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

 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
 
Izvērtējums 
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Ņemot vērā iesniegtos kandidātu pieteikumus, saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 
apbalvojumu nolikumu, ir izvērtēti pieteiktie kandidāti godināšanai valsts svētkos 
18.novembrī, un tiek ieteikts novada domei apbalvošanai apstiprināt: 
1. apbalvošanai ar goda nosaukumu ‘’Par mūža ieguldījumu 2012’’  
Ināra Čaunāne  
2.Nominācijā ‘’Gada cilvēks Dundagas novadā 2012’ 
Laimonis Ulmanis 

1. Nominācijā ‘’Gada ģimene 2012’’  
Netiek virzīta 

2. Nominācijā ‘’Gada jaunietis Dundagas novadā 2012’’   
Alise Ralle 
5. Nominācijā ‘’Gada uzņēmums Dundagas novadā 2012’’-  
- PLPKS „Dundaga” 
6.Nominācijā ‘’Gada varonis Dundagas novadā 2012’’ 
Raivis Šteins 
 

Tiek ierosināts skatīt visu pieteikto kandidātu  sarakstu kopumā, un, ja ir papildinājumi jau 
apstiprināšanai izvirzītājiem kandidātiem vai ieteikums papildināt sveicamo skaitu, tos 
izteikt. 
 

I. Apbalvošanai ar goda nosaukumu ‘’Par mūža ieguldījumu 2012’’ ir ieteikta 
Ināra Čaunāne  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

II. Nominācijā „Gada cilvēks Dundagas novadā 2012” tiek ierosināts apstiprināt 2 
kandidātus: jau izvirzīto Laimoni Ulmani un papildus tiek pieteikta Evita 
Ernštreite. 

Balso par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi: 
Par Ulmani Laimoni – par 9 (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret – 1 (R.Rūmniece), atturas – nav. 
Par Evitu Ernštreiti- par 5 (Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), 
pret-1 (B.Ose), atturas – 4 (G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zadiņš, I.Jānberga- jāsveic tikai viens) 
 
Balsojuma rezultātā  
Pieņemts lēmums Nr.291 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

III. Nominācijā „Gada jaunietis Dundagas novadā 2012” tiek ierosināts apstiprināt 2 
kandidātus: jau izvirzīto Alisi Ralli un papildus tiek pieteikta Anete Tauniņa 

 
Balso par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi: 
Par Alisi Ralli – par 10(G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret –nav, atturas -nav 
Par Aneti Tauniņu- par 9 ((G.Abaja, G.Pirvits, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret- 1 (B.Ose), atturas - nav 
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Balsojuma rezultātā  
Pieņemts lēmums Nr.292 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 
IV. Nominācijā ‘’Gada uzņēmums Dundagas novadā 2012’’ tiek ierosināts 

apstiprināt 2 kandidātus: jau izvirzīto -  PLPKS „Dundaga” un papildus tiek 
pieteikts SIA „Gabriēla” 

 
Tiek ierosināts balsot par divu izvirzīto uzņēmumu sveikšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zumbergs, 
R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret – 2 (A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), atturas – nav, 
balsojumā nepiedalās G.Pirvits 
NOLEMJ: 
Pieņemts lēmums Nr.293 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

V. Nominācijā ‘’Gada varonis Dundagas novadā 2012’’ ir ieteikts Raivis Šteins. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga), pret - nav, 
atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemts lēmums Nr.294 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

VI. Nominācijā ‘’Gada ģimene 2012’’ tiek ierosināts apstiprināt Nierliņu ģimeni 
(Evita, Linards un 3 bērni) 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, R.Rūmniece, I.Jānberga), pret - nav, atturas – 4 (G.Pirvits, S.Šnikvalde, 
A.Zadiņš, B.Ose) 
NOLEMJ: 

Pieņemts lēmums Nr.295 „Par godināmajiem 18.novembra svētkos”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

Skatot jautājumu secināts, ka ir jānovērš Apbalvojumu nolikuma nepilnības, piemēram, 

norādot, ka prēmija „Par mūža ieguldījumu” ir vienreizēja, pārstrādājot nominācijas „Gada 

ģimene” kritērijus u.c.. Atbildīgais – Dundagas kultūras pils. 

 

 

Sēde slēgta 18.03. 
 
Protokols parakstīts 30.10.2012.  
 
 
Sēdes vadītāja       G.Abaja 
 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 258. 

25.10.2012. 
2.§ 

Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai 

Pamats 

1. 24.05.2012 Dundagas novada Domes lēmums Nr. 138. „Par budžeta grozījumiem” 

2. 28.07.2009 MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumu” 01.09.2012. 

grozījumi. 

3. 02.02.2011 Dundagas novada Domes lēmums Nr.33 „Par PII pedagogu algas likmes 

palielināšanu”. 

Mērķis 

Nodrošināt Kolkas pamatskolas: 

pedagogu darba samaksu atbilstoši MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” un licencēto pamatizglītības programmu īstenošanu Kolkas pamatskolā. 

Izvērtējums 

1. Saskaņā ar 02.02.2011 Dundagas novada Domes lēmums Nr.33 „Par PII pedagogu 

algas likmes palielināšanu”, noteikta pirmsskolas pedagogu darba samaksa par likmi Ls 

285 apmērā. Pamatojoties uz minēto, nepieciešams papildus finansējums valstī Dundagas 

novadā noteiktās pedagogu darba samaksas starpības segšanai. 

Uz 01.09.2012 samazinājies pirmsskolas piecu un sešgadīgo izglītojamo skaits, par 

kuriem tiek saņemta mērķdotācija:  

 

Grupas nosaukums 
5 un 6 gadīgo 

izglītojamo skaits 
4 gadīgo skaits Kopā 

Jaukta vecuma - 5/6 gadīgo un 

4 gadīgo grupa (līdz 24 izgl.) 
14 8 22 

Pamatojoties uz to, ka valsts mērķdotācija Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII 

„Rūķītis” piecu un sešgadīgu bērnu apmācībai uz 01.09.2012. nenodrošina Jaukta vecuma 

(5/6 gadīgo un četrgadīgo) bērnu grupas finansējumu, nepieciešamas papildus finansējums 

pirmskolas izglītības pedagogu algām no pašvaldības: 
 

Izglītojamo 

skaits 
Slodzes 

Likme 

Ls 

Mēnesī 

Ls 

Atalgojums 

4 mēnešos 

Darba 

devēja 

soc. 

nodoklis 

24,09% Ls 

4 mēn. 

4 

mēnešiem 

Ls 

(t.sk.VSA

Oi) 
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Starpība starp 

Ls 285 un Ls 

280 

- 1,3179 5 6,59 26,36 6,36 32,72 

Starpība par 8 

izglītojamiem 

(4 gadīgiem)  

8 0,182 285 51,89 207,56 50,00 257,56 

Trūkst 

papildus 

finansējums Ls 

- - - 58,48 233,92 56,36 290,28 

 

Minētie nepieciešamie finansu līdzekļi tiek segti no Kolkas pamatskolas neplānotajiem 

budžeta ieņēmumiem. 

2) Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

01.09.2012. grozījumiem, direktora vietnieku minimālā darba algas likme par slodzi 

no Ls 350 paaugstināta līdz Ls 374. Tā kā 22.12.2009 MK noteikumu Nr. 1616 

01.09.2012 grozījumu 14.punktā iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas 

finansēšanai valsts mērķdotācijā paredzētā daļa no 15% ir samazināta līdz ne vairāk kā 

12%, bet izglītojamo skaits un veicamā darba apjoms nav mainījies, licencēto 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešams papildus finansējums 0,7 slodzēm 

direktora vietnieku (0,5 direktora vietnieks izglītības jomā, 0,2 direktora vietnieks 

ārpusklases un audzināšanas darbā) darba algām, kas kopumā sastāda: 

Mēnešu  

skaits 
Slodzes 

Likmes par 

slodzi  

 

Algas 

Ls 

Darba devēja 

soc. nodoklis 

24,09% Ls 

Kopā  

Ls 

1 mēn. 
0,7 Ls 374 

261,80 63,07 324,86 

3 mēn. 785,40 189,20 974,60 

 

Tā kā septembra mēnesī nepieciešamie finansu līdzekļi tiek segti no valsts dotācijas 

Dundagas vidusskolas daļas, tad papildus finansējums nepieciešams 3 mēnešiem. Minētie 

nepieciešamie finansu līdzekļi tiek segti no Kolkas pamatskolas neplānotajiem budžeta 

ieņēmumiem. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izmainīt Kolkas pamatskolas: 

1. skolas struktūrvienības PII „Rūķītis” budžetu, palielinot izdevumus kodā 1100 

Atalgojums par Ls 233,92 un kodā 1210 Darba devēja sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas par Ls 56,36. 

2. skolas budžetu, palielinot izdevumus kodā 1100 Atalgojums par Ls 785,40 un 

kodā 1210 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 189,20. 

 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 259. 

25.10.2012. 
3. § 

Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā 
Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums par pašvaldību budžetiem 

Mērķis 

Veikt grozījumus iestādes budžetā, aktualizējot ieņēmumus un izdevumus, lai veiktu 

nepieciešamos darbus un realizētu rīcības plānu. 

Izvērtējums 

1. Uz 2012. gada 1.oktobri Kolkas pagasta pamatskolas ieņēmumos un izdevumos, 

salīdzinoši ar 2012.gada plānu, ir nepieciešamas iestādes darbību un funkciju izpildi 

ietekmējošas izmaiņas, kuras parādītas lēmumprojekta 1.punktā. 

2. Maksa no nometnēm plānota ieņēmumu un izdevumu daļā Ls 1870, ieņēmumi 

pārsniedz plānoto par Ls  962,00, izdevumi par Ls 52,00: 
 Ieņēmumi Kods  Izdevumi 

Plānots 1870,00  Plānots 1870,00 

Noma par telpām skolā 650,00 1100 Atalgojums 1167,00 

Noma par internātu 912,00 1210 VSAOi 271,00 

Par ēdināšanas 

pakalpojumu 

1270,00 2222 Maksa par ūdeni 115,00 

   2223 Maksa par elektroenerģiju 348,00 

  2350 Saimniecības preces 21,00 

KOPĀ ieņemts 2832,00  KOPĀ izlietots 1922,00 

Tādejādi kopā ieņemti papildus finansu līdzekļi Ls 908,71.  

 

Pamatojoties uz 2009.gada 23.septembrī Dundagas novada Domes apstiprinātā Kolkas 

pamatskolas nolikuma nodaļas „IX Skolas saimnieciskās darbības, finansējuma avoti un 

kartība” 74.punktu „Papildu finansu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu 

iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.” 

Piedaloties Comenius Daudzpusējās skolu partnerības projektā 2013.gada maijā plānota 

projektā iesaistīto partnerības skolu (skolēnu un skolotāju) vizīte Kolkas pamatskolā. Minētie 

papildus finansu līdzekļi 2013. gada budžeta ietvaros nosegtu izdevumus, kas saistīti ar viesu 

uzņemšanu – prezentācijas, skolas noformēšanas izdevumi (stendi), pasākumu organizēšanai 

un aktu zāles skatuves aizskaru vai logu žalūziju ierīkošanai. 

2. Lai sabalansētu izdevumus un līdz budžeta gada beigām veiktu saimnieciski lietderīgos un 

funkcionāli nepieciešamos tēriņus, nepieciešams domē apstiprināt izmaiņas saskaņā ar 

izvērtējuma 1.1 un 1.2 minēto. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Apstiprināt izmaiņas Kolkas pagasta pamatskolas budžeta izdevumos: 
Kods Palielināt 

par Ls 

Samazināt 

par Ls 

Izmaiņu skaidrojums, struktūras 

1100  

 

 

 

 

2232,00 

 

 

 

 

 

 

234,00 

1400,00 

 

 

 

 

 

 

 

Kolkas pamatskolas struktūrvienība internāts „Rūķu nams”: 

Atalgojums  Ls 1400  

(plānoto 12 mēnešu vietā apmaksāta nakts aukle, apkopēja, veļas mazg. un 

audzinātāja 10 mēn.). Tas sedz daļu  pamatskolas administrācijas un PII algas 

– kods 1100) 

Kolkas pamatskola: 

Atalgojums pedagogiem no valsts Ls 266 (valsts dotācijas starpība par 

septembri) 

Atalgojums pedagogiem no pašvaldības Ls 1966  

(Direktora vietnieki ar oktobri, kļūdas labojums;  

daļu Ls 1166 sedz no internāta atalgojuma ietaupījuma – kods 1100; 

daļu Ls 800 no koda 2363) 

Kolkas pamatskolas struktūrvienība PII „Rūķītis”: 

Atalgojums pedagogiem no pašvaldības Ls 234  

(5-6gad.apmācībai no internāta – kods 1100) 

1200  

 

537,00 

 

 

 

 

56,00 

337,00 Kolkas pamatskolas struktūrvienība internāts „Rūķu nams”: 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  Ls 337  

Kolkas pamatskola: 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem no valsts Ls 64 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem no pašvaldības Ls 473 

(daļu – Ls 281 no internāta – kods 1210;  

 daļu – Ls 192 no koda 2363) 

Kolkas pamatskolas struktūrvienība PII „Rūķītis”: 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 56 (no internāta kods 1210) 

2223 600,00 

 

 

464,00 

 Kolkas pamatskola: 

Izdevumi par elektroenerģiju Ls 600         

( Ls 306 no virsplāna ieņēmumiem; Ls 294 no koda 2363 ) 

Kolkas pamatskolas struktūrvienība PII „Rūķītis”: 

Izdevumi par elektroenerģiju Ls  464 (neprecīzas izmaksu prognozes labošana 

– Ls 383 no internāta virsplāna ieņēmumiem; Ls 81 no skolas koda 2363) 

2312 328,00 

 

 Kolkas pamatskola: 

Inventārs Ls 328 (Ls 280 no koda 5239; Ls 48 no koda 2363) 

2363  

 

 

 

 

1622,00 

1682,00 

 

 

Kolkas pamatskola: 

Ēdināšanas izdevumi (produkti) Ls 1682  

(bērnu ēdināšanas dienu skaita samazinājums – Ls 800 kodā 1100; Ls 192 kodā 

1210; Ls 14 kodā 2100; Ls 294 kodā 2223; Ls 127 kodā 2231; Ls 48 kodā 

2312; Ls 6 kodā 2269; Ls 120 kodā 2350; Ls 81 PII kodā 2223) 

Kolkas pamatskolas struktūrvienība PII „Rūķītis”: 

Ēdināšanas izdevumi Ls 1622  

(ieņēmumi no nometnēm par produktiem Ls 1622 – ieņēmumu kods 21.3.5.2.) 

2.2012.gadā papildus ieņemtos finansu līdzekļus Ls 908,71 izlietot Kolkas 

pamatskolas zāles labiekārtošanai (kods 2312). 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 260. 

25.10.2012. 
4.  § 

Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā 
Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums par pašvaldību budžetiem 

 

Mērķis 

Veikt grozījumus iestādes budžetā, aktualizējot ieņēmumus un izdevumus, lai veiktu 

nepieciešamos darbus un realizētu rīcības plānu. 

 

Izvērtējums 

1. Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienības Tautas nams budžetā pasākuma Jūras svētki 

nodrošināšanai tika paredzēti Ls 1500,00 un netika plānoti ieņēmumi. Tautas nama darbinieku 

entuziasma un aktīvas rīcības rezultātā, piesaistot privātpersonu un uzņēmumu ziedojumus šī 

pasākuma nodrošināšanai Ls 4215 apmērā, tika radīta iespēja gūt ieņēmumus no sarīkojumu 

ieejas maksas Ls 1407,00 apmērā.  

 

Atskaite par Jūras svētku pasākumu Kolkā 14.07.2012: 

Izdevumi (no pamatbudžeta): 

  Plāns Izpilde  

2239 Mākslinieku pakalpojumi (2P)*** 701 730  

2239 Tipogrāfijas pakalpojumi*** 115 115  

2233 Transporta pakalpojumi 31 131  

2279 Apsardze, mediķis 317 390  

2322 Degviela 191 191  

2350 Materiāli, saimniecības preces 163 164  

2311 Biroja preces 97 28  

 KOPĀ: 1615 1749  

 

Izdevumi (no ziedojumiem): 

  Plāns Izpilde  

2239 Mākslinieku pakalpojumi   1548  

2264 Skatuve  1820  

2264 WC  255  

2239 Reklāma  472  

2239 Ar iest. darb. saist. izd.  74  
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2239 Degviela  46  

 KOPĀ:  4215  

Kopējie izdevumi 1749+4215=5964,00** 

 

Ieņēmumi: 

  Plāns Izpilde  

 Ziedojumi * 0 4215  

 Ieejas maksa 0 1407  

 Ielu tirdzniecība 0 120  

 KOPĀ: 0 5742  

 

2. Kolkas tautas namā pēc 2011. gadā veiktās rekonstrukcijas pakāpeniski tiek iegādāta un 

uzstādīta skatuves apgaismes un apskaņošanas tehnika. 2012. gadā šāda inventāra (4 

prožektoru, statīvu un gaismas regulatora) iegādei budžetā ir paredzēti Ls 340. Lai 

nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu tehnisko izpildījumu, vēl ir nepieciešami dimmeri, 

virsskatuves prožektoru komplekts, apgaismojuma vadības pults, kondensatormikrofoni, 

skaņas monitors, instalācijas materiāli, kā arī 2 soli skatītājiem. 

3. Lai celtu darbinieku motivāciju un saimniecisku rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, 

nepieciešams lemt par iepriekš neplānotu ieņēmumu, kuri radušies darbinieku iniciatīvas dēļ, 

iekļaušanu tieši tās struktūrvienības budžetā, kura tos ir piesaistījusi, kā izdevumu pozīcijas 

nosakot materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ēku, telpu remonts. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Palielināt Kolkas pagasta pārvaldes struktūras Tautas nams 2012. gada budžeta izdevumu 

daļu kodā 2312 Inventārs par Ls 1407,00 zāles un skatuves aprīkojuma iegādei. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 261. 

25.10.2012. 
5.  § 

Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu 
Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 15. panta 2) un 18)  punkts 

 

Mērķis 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās infrastruktūras atjaunošana, iedzīvotāju 

pārvietošanās iespējas nodrošināšana. 

 

Izvērtējums 

1. Tilts, kurš ved pār Pitraga upi Kolkas pagasta Pitraga ciemā ir bīstamā tehniskā stāvoklī, jo 

upes krastu noskalošanās un nobrukuma dēļ to būtu jāpārtrauc izmantot transporta kustībai. 

Tilts ir svarīga infrastruktūras būve, jo tiek izmantots, lai piekļūtu nekustamiem īpašumiem 

Pitraga upes kreisajā krastā, kā arī ir praktiski vienīgais ceļš uz Košraga kapiem. 

Lai salabotu pašreiz izveidojušos bojājumus un novērstu to veidošanos nākotnē, nepieciešams 

nozāģēt krastā ieaugušos kokus un nostiprināt upes krastus pie tilta. 

2. Ir sagatavota veicamo remontdarbu izmaksu tāme. Summa Ls 675,18 t.sk. PVN 

Šī objekta salabošana ir nozīmīga, jo ir funkcionāli nepieciešams iedzīvotājiem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Veikt Pitraga tilta un krasta nostiprināšanas remontdarbus.  

Nepieciešamos līdzekļus 675,18 LVL ņemt no Kolkas pagasta pārvaldes speciālā budžeta 

(dabas resursu nodokļa) 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 262. 

25.10.2012. 
6.§ 

Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 33., 69.
1
 pants; Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma 4,5 punkts; 

Iesniegumu likuma 8. pants; Arhīvu likuma 4. pants 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Kolkas pagasta iedzīvotājiem ērtā 

vietā un laikā saskaņā ar iestādes nolikumu. Iestādes dokumentu aprites nodrošināšana 

saskaņā ar LR  normatīvajiem aktiem. 

 

Izvērtējums 

Kolkas pagasta pārvaldē nepieciešams izveidot amata vietu-lietvedis ar slodzi 16 

stundas nedēļā, ko līdz šim pildīja Kolkas pagasta grāmatvede darbu apvienošanas kārtībā, lai 

nodrošinātu nepieciešamo funkciju veikšanu.  

 

Zemāk,  Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs apraksta situāciju sīkāk. 

Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja A.Pinkena izvērtējums: 

1) Dundagas novada domes izveidotās iestādes- Kolkas pagasta pārvaldes funkcija ir 

nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastā, kurā neatrodas 

pašvaldības administratīvais centrs. 

2) Dundagas novada pašvaldības reorganizācijas rezultātā cita starpā  ir plānota Kolkas 

pagasta pārvaldes darbinieka- grāmatveža amata vietas likvidēšana. 

3) Kolkas pagasta pārvaldes grāmatvedim, saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu, kā 

papildus pienākums ir uzdots pildīt iestādes lietveža darba pienākumus, kā arī uzdotās 

kompetences ietvaros aizvietot pārvaldes vadītāju tā prombūtnes laikā- pieņemt iestādes 

apmeklētāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sniegt informāciju utml. 

4) Kolkas pagasta pārvaldē, izņemot pārvaldes vadītāju, nav cita administratīvās vadības vai 

informācijas apkopošanas un analīzes darbinieka.  

Apmeklētāji apmeklē iestādi katru dienu ar visdažādākajām vajadzībām un tos apkalpo 

pārvaldes vadītājs vai, tā prombūtnes vai aizņemtības gadījumā- esošais darbinieks- 

grāmatvede, kuras profesionālā sagatavotība un iemaņas ļauj papildus saviem tiešajiem amata 

pienākumiem bez atlīdzības veikt papildus darbu- klientu apkalpošanu. 

Tā kā Kolkas pagasta pārvalde pilda pašvaldības funkcijas Kolkas pagasta teritorijā, iestādes 

lietvedība ir ļoti plaša (lietu nomenklatūrā apm. 60 lietu), gada laikā tiek reģistrēti un 

apstrādāti apm. 500 dokumentu, neskaitot starpiestāžu dokumentu un elektroniskā pasta apriti. 
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5) Viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem bija iedzīvotājiem sniedzamo 

pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kas sevī ietver ērtu pakalpojuma saņemšanas 

pieejamību iedzīvotājiem izdevīgā vietā un laikā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ar 01.11.2012 izveidot Kolkas pagasta pārvaldē amata vietu Lietvedis (prof. kods 3341 04) 

kura darba pienākumos ietilpst arī klientu apkalpošana, nosakot nepilnu darba laiku 16 

stundas nedēļā. 

 

Lēmums nosūtāms:   Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, CA galvenā 

grāmatvede 

Lēmums nododams izpildei:  Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 
 
 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 263. 

25.10.2012. 
7.§ 

Par papildus finansējumu PII Kurzemīte 
Pamats 

MK noteikumi Nr.1338 / 2009.gada 24.novembris/ 

Mērķis 

Apkures un ūdens padeves sistēmas uzlabojumi 

Izvērtējums 

Grupas „Bitīte” guļamtelpā nepieciešama veco radiatoru nomaiņa. Vecajiem  radiatoriem ir 

asas malas, kas apdraud bērnu drošību.  Apkures sezonā telpa sasilst līdz pat 27 º, kas nav 

bērna veselībai atbilstoši. Guļamtelpā nepieciešami jauni regulējami radiatori. Vecāki ar 

parakstiem apliecinājuši neapmierinātību ar esošajiem apstākļiem un izteikuši lūgumu tos 

novērst. Radiatoru iegādei papildus PII „Kurzemīte” budžetam nepieciešami 340.- Ls. Tāmes 

uzmetums veidots pēc speciālistu apsekošanas un ieteikumiem. 

 gb Cena par vienību Summa LVL 

Radiators 3 57 171 

Papildus materiāli- 

līkumi, ventiļi, 

skavas u.c. 

  96.40 

Darbs- demontāža , 

montāža 

 60.- Ls+ PVN 72.60 

PII Kurzemīte ir iegādāts kombinētais siltā ūdens sagatavošanas boileris un vēl nepieciešami 

līdzekļi šī boilera uzstādīšanai. Šim mērķim piešķirtie neizmantotie līdzekļi ir 80,-Ls. Ir 

sagatavota tāme boilera uzstādīšanai, kas ir 270,-Ls. Ņemot vērā, ka tāmē nav iekļauti 

neparedzētie izdevumi, priekšlikums piešķiramo summu nesamazināt un noteikt 270Ls.  

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Piešķirt PII „Kurzemīte” 610.- Ls radiatoru iegādei un nomaiņai grupai „Bitīte”, un boilera 

uzstādīšanai. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada domes centrālajai administrācijai un PII „Kurzemīte” 

Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītājai, saimnieciskā dienesta vadītājam 

A.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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 264. 

25.10.2012. 
9.§ 

Par papildus finansējumu traktora remontam 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, likums “Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punkts. 

 

Izvērtējums 

Traktora Kubota STV-32 remontiem 2012.gada budžetā paredzēti Ls 700.00. Augusta mēnesī 

tika konstatēts, ka traktoram nevar atslēgt priekšējā tilta darbību vai arī tas ieslēdzas patvarīgi. 

Traktors tika nogādāts remontam Rīgā Tīraines-15 SIA”Konekesko”. Tika ziņots arī AS 

“Balta” par iespējamo atlīdzības gūšanu, diemžēl atlīdzība tika noraidīta, pamatojoties uz 

dabīgo un lielās slodzes detaļu nolietojumu.(sk. pielikumu.)Visvairāk traktors tiek nodarbināts 

ceļu, ielu uzturēšanai ziemas apstākļos. Traktors atrodas SIA “Konekesko”, remonta apmaksai 

nepieciešami Ls 993.00(sk. pielikumu.) 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt  papildus Ls 993.00 transportam par traktora remontu no budžetā papildus ienākušiem 

līdzekļiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim 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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 265. 

25.10.2012. 
10.§ 

Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam 
Par papildus finansējumu remonta darbiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

pieaugušo abonementa sanitārajā telpā 

Pamats 

Pēc remontdarbu uzsākšanas veiktajiem demontāžas darbiem telpas tehniskais un vizuālais 

stāvoklis neatbilst pirms tam plānotajam. SIA „Formbetons” tāme papildus veicamajiem 

darbiem sanitārajā telpā par Ls 564.28 

 

Mērķis 

Veikt mūsdienīgu un kvalitatīvu, publiski izmantojamas institūcijas, sanitārās telpas remontu 

 

Izvērtējums 

Uzsākot remontdarbu veikšanu DNCB pieaugušo abonementa sanitārajā telpā tika demontēta 

daļa no telpā esošās cauruļvadu sistēmas, vanna un masīvs sienas skapis. Pēc demontāžas 

darbiem gar divām sienām paliek vēl ļoti daudzas nenosegtas caurules, arī grīdā ir atsegtas 

cauruļu šahtas, pati grīda ir nelīdzena un slīpa. Plānojot remonta darbus (santehnikas 

nomaiņu, griestu un apgaismojuma savešanu kārtībā un atsevišķas tualetes kabīnes izbūvi šai 

kopējā telpā) nevarēju paredzēt, ka pēc šiem demontāžas darbiem telpas kopējais stāvoklis 

būs tik neapmierinošs. Neveicot arī kvalitatīvu vispārējo sienu un grīdas remontu, kā arī 

nenosedzot paliekošās caurules, telpas vizuālais izskats un funkcionalitāte neatbilst mūsdienu 

publiskas iestādes sanitārās telpas prasībām. Bibliotēkas tualeti izmanto arī daudzi bibliotēkas 

apmeklētāji, šī telpa netiek izmantota tikai viena darbinieka vajadzību nodrošināšanai. Šajā 

telpā uzlabojumi un remonta darbi nav veikti kopš ēkas celšanas un nodošanas ekspluatācijā, 

tātad (28 gadus) kopš 1984.gada  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt papildus nepieciešamo finansējumu remonta darbiem Dundagas novada Centrālās 

bibliotēkas pieaugušo abonementa sanitārajā telpā Ls 564.28 no pašvaldības budžetā papildus 

ienākušajiem 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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 266. 

25.10.2012. 
11.§ 

Par telpu remontu Saules ielā 8 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžeta  projektu, likums “Par 

pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 

 

Mērķis 

Uzlabot telpu vizuālo skatu Saules ielā -8 mazajā skolā. 

 

Izvērtējums 

Saules ielā -8 mazajā skolā 1.stāva vestibilā ir ierīkotas ģērbtuves, kas ir nodalītas ar koka 

dēlīšiem, pilnībā aizsedzot gaismas ieplūšanu no logiem un apgrūtinot siltuma nonākšanu 

pārejā vestibila daļā. Ģērbtuvju vizuālais skats-drāšu pinuma starpsienas, koka tapas drēbju 

novietošanai, bojātas durvis-neveido tīkamu skolas vestibilu. Priekštelpās pie skolotāju 

istabas, pie virtuves un ēdamtelpas arī nepieciešams remonts-griestu notecējumi, nolupušas 

sienas, sienās neiestrādātās komunikācijas. Tādēļ nepieciešams izstrādāt APU-ar iespējamo 

ģērbtuvju telpu maiņu, darba daudzumu un izmaksu tāmi, lai nepieciešamos līdzekļus varētu 

iekļaut 2013.gada budžetā.  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Izstrādāt arhitektūras un plānošanas uzdevumu vai noteikumus, darba daudzumu un 

izmaksu tāmi telpu remontam Saules-8 

2.Nepieciešamos līdzekļus iekļaut 2013.gada budžeta projektā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, būvvaldes 

vadītajam Uģim Kauguram. 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 267. 

25.10.2012. 
12.§ 

Par Skolas ielas ietves atjaunošanu 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no 

2008.gada 11.marta. 

 

Mērķis 

Uzlabot satiksmes un gājēju drošību Skolas ielā Dundagā. 

 

Izvērtējums 

Realizējot ūdenssaimniecības projektu, ūdensvada un kanalizācijas trase tiek izbūvēta pa 

Skolas ielas trotuāru, kura segums daļēji ir bruģakmens, daļēji betona plāksnes. Projekta 

ietvaros ir paredzēts atjaunot trotuārus iepriekšējā izskatā projekta realizācijas vietās.”Ostas 

Celtnieks” ir izteicis piedāvājumu trotuāra betona plākšņu vietā ierīkot bruģakmeni, sedzot 

ierīkošanas izdevumus, bet pašvaldība iegādājas par saviem līdzekļiem bruģakmeni, kā 

rezultātā iegūtu sakārtotu trotuāru. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Iegādāties bruģakmeni 160m² un trotuāra apmales 230 t.m.  

2.Iekļaut Skolas ielas trotuāra atjaunošanu ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānā. 

3.Iegādes, transporta izdevumus-Ls1900.00 segt no ceļa fonda līdzekļiem. 

 

Lēmums nosūtāms: Attīstības un plānošanas komitejai 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim 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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 268. 

25.10.2012. 
 

13.§ 
Par 2013.gada budžeta veidošanas pamatprincipiem 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pants; 

Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pants; 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai tās funkciju izpildei, nodrošinot, 

lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžetu 

izstrādājot, ņemt vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. 

 

Izvērtējums 

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai Likumā par pašvaldībām noteiktajā kārtībā ir 

pienākums izstrādāt un apstiprināt budžetu. Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, 

kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. Mērķa sasniegšanai neieciešams 

apstiprināt budžeta veidošanas pamatprincipus. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt sekojošus 2013. Gada budžeta veidošanas pamatprincipus: 

1. Sagatavot 2013.gada budžeta veidošanas grafiku; 

2. Sagatavot metodiskos norādījumus budžeta projekta izstrādāšanai (apstiprināt 

elektrības, degvielas, malkas iegādes izmaksas 2013.gada budžeta aprēķiniem); 

3. Noteikt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanas bāzes izdevumus – 

pašvaldības funkciju nodrošināšanas izdevumus (pēc 2012.un 2010.gada 

izdevumiem); 

4. Sagatavot apstiprināto investīciju un saistību sarakstu; 

5. Noteikt % algas daļu kopējā budžetā (pēc 2012.gada); 

6. Sagatavot 2013.gada investīciju sarakstu, noteikt % daļu no kopējā budžeta; 
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7. Iestādēm un struktūrvienībām noteikt savas darbības prioritātes un sagatavot 

pieprasījumu par papildus vajadzībām (vēlmēm). Noteikt kopējo vēlmju % daļu no 

kopējā budžeta; 

8. Noteikt budžeta atlikuma apjomu (atvēlot tajā arī neparedzēto izdevumu daļu). 

9. Uz Finanšu komitejas sēdi novembrī finanšu speciālistei sagatavot grafiku budžeta 

sagatavošanai un apspriešanai, kā arī provizoriskos % sadalījumus. 

 

Lēmums nosūtāms: Izpilddirektors, finanšu speciāliste, struktūrvienību un iestāžu vadītāji 

Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektors 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 269. 

25.10.2012. 
14.§ 

Grozījumi 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 

Precizēt pašvaldības iestādes nosaukumu un saistībā ar šīs iestādes nosaukuma maiņu arī 

pašvaldības nolikuma 2.pielikumu. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Izglītības un zinātnes ministrijas Reformu īstenošanas rīcības plānā par vispārējo izglītību kā 

viens no iekļaujošās izglītības veicamajiem uzdevumiem ir norādīts uzdevums atteikties no 

vārda “speciālā” lietojuma speciālās izglītības iestāžu nosaukumos. 

Dundagas novada dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.255, kurā nolēma 

Mazirbes speciālās internātpamatskolas nosaukumu mainīt uz Mazirbes internātpamatskola. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

projektu (pievienots pielikumā). 

 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 



36 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 270. 

25.10.2012. 
15.§ 

Par SIA „Dundagas Veselības centrs” apsaimniekošanas izdevumiem 
Par izdevumu samazināšanu SIA Dundagas Veselības Centrā (turpmāk –SIA DVC) 

 

Mērķis 

Samazināt izdevumus SIA Dundagas Veselības Centrā , ar to atrisinot zaudējumu veidošanos, 

kas noved pie pašvaldības finanšu ieguldījumiem SIA pamatkapitālā. 

 

Izvērtējums 

2012. gadā SIA DVC radušies zaudējumi ap 5500Ls sakarā ar pieprasījuma 

samazināšanos pēc sniedzamajiem pakalpojumiem. Šie zaudējumi var rasties arī turpmāk, kas 

novestu pie tā, ka pašvaldībai ir finansiāli jāatbalsta uzņēmums, ieguldot SIA pamatkapitālā, 

vai citādi.  

  

Izvērtējot iespējamās telpu nomas maksas izmaiņas, apkures un komunālo maksājumu 
izmaiņas un iespējamos saimniecisko izdevumu samazinājumu SIA DVC, radās sekojoši 
secinājumi: 
-Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta SIA DVC eksistenci; 
-Pārņemot daļu saimniecisko izdevumu, pašvaldība tāpat finansiāli atbalstīs SIA DVC; 
-Ja pašvaldībai finansiāli atbalstot SIA DVC, SIA DVC radīsies peļņa, peļņa būs 
neobjektīva, jo uzņēmuma tendence joprojām būs strādāt ar zaudējumiem;  
-Par cik uzņēmums nespēj strādāt bez pašvaldības atbalsta ir maināma uzņēmuma 
saimnieciskās darbības forma.  
Sagatavotais lēmums projekts: 
Pēc sociālo pakalpojumu audita, sagatavot priekšlikumus par aģentūras izveidi un sniedzamo 

pakalpojumu klāstu. 

 
Secina, ka jautājums nav skatāms pirms audita atzinuma saņemšanas. Tiek ierosināts 
atlikt jautājuma skatīšanu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atlikt jautājuma skatīšanu pēc audita atzinuma saņemšanas. 

 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 271. 

25.10.2012. 
16.§ 

Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā 
Pamats 

 

Mērķis 

Nodrošināt skolēnu ēdināšanu Dundagas skolās 

 

Izvērtējums 

Ir noslēgts līgums ar sabiedrisko organizāciju „Kretingos Maistas” par skolēnu 

ēdināšanu Dundagas skolās. Līguma termiņš līdz 07.01.2012.  

 

Sadarbības laikā ar mainīgām sekmēm tiek vērtēta gatavoto ēdienu kvalitāte, kā arī 

bija problēmas panākt, lai saskaņā ar līgumu uzņēmums uztur darba kārtībā nomājamās 

virtuves iekārtas. Kretingos Maistas direktore Latvijā ikreiz norādīja uz neizdevīgiem telpu un 

iekārtu nomas nosacījumiem. Tomēr pēdējā mēneša laikā uzņēmums ir sakārtojis darbību pēc 

skolas prasībām un sūdzību uz doto brīdi nav. 

Sarunās ar skolas direktori un skolas medmāsu tika nolemts veikt pārrunas ar tuvāk 

esošajiem ēdināšanas uzņēmējiem par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu skolā. Uzrunāju 

četrus uzņēmējus, no kuriem neviens neizrādīja pietiekamu interesi šādas darbības uzsākšanai. 

Kā galvenie faktori tika minēti nelielais ēdāju skaits un grūtības nodrošināt par zemu cenu 

noteiktās prasības. Līdz ar to atkal būtu veicams iepirkums. 

Tomēr sarunās ar uzņēmējiem noskaidrojās, ka viens no faktoriem kādēļ nevēlas 

uzsākt (pārņemt) ēdināšanu ir neizdevīgais ziemas brīvlaika periods. Tādēļ, par efektīvāku 

iepirkuma izsludināšanas periodu būtu uzskatāms vasaras brīvlaiks. Lai to izdarītu piedāvāju 

noslēgt jaunu sadarbības līgumu ar uzņēmumu Kretingos Maistas līdz 01.06.2013, nosakot 

labvēlīgākus telpu nomas nosacījumus 0.31Ls/m
2 

mēnesī (pēc finanšu speciālista aprēķiniem 

minimāli iespējamā cena 0,10Ls/m
2
) un iekārtu nomu 78Ls/ mēnesī. 

  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Slēgt līgumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ar sabiedrisko iestādi „Kretingos 

maistas” līdz 01.06.2013. 

2.  Slēdzot telpu un iekārtu nomas līgumu noteikt sekojošus tarifus 

-nomas maksa par telpām 0.31 Ls/ m
2
 

-nomas maksa par iekārtām 78.00 Ls mēnesī 
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3. Uz SIK komitejas sēdi novembrī sagatavot aprēķinus , ja pašvaldība pati organizē un 

nodrošina ēdināšanu skolā. Atbildīgais izpilddirektors Mareks Griciks. 

 

Lēmums nosūtāms:   A.Štrausa 

Lēmums nododams izpildei:  M.Griciks 

 

 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 272. 

25.10.2012. 
17.§ 

Par struktūrvienības izveidi 
Par nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā 

Pamats 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.
1
 panta septītā daļa;  Ministru kabineta 

2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu 

maksātāju struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 10.4.punkts. 

Mērķis 

Pieņemt lēmumu par nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrāciju 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības darbinieks 

veiks nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu  Kolkas pagasta pārvaldes telpās, kas savukārt, 

veicama ar kases aparātu. 

No sniegtās informācijas noprotams, ka Valsts ieņēmumu dienests vēlas, lai katra 

vieta, kurā atrodas kases aparāts tiktu reģistrēta kā nodokļu maksātāja struktūrvienība. 

Ministru kabineta  2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu 

maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 

10.4.punkts nosaka, ka, reģistrējot nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums 

iesniedz (uzrāda) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē galvenā uzņēmuma lēmumu 

par struktūrvienības izveidošanu. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Izveidot Dundagas novada domes (nodokļu maksātājs) struktūrvienību “Kolkas pagasta 

pārvalde”, adrese: “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275. 

Lēmums nosūtāms:  Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 273. 

25.10.2012. 
18.§ 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu”” pieņemšana 
PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa 

 

MĒRĶIS 

Palielināt līdzfinansējuma apmēru 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Praktiski nepieciešams lielāks līdzfinansējuma apmērs 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu”” 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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 274./275./276. 

25.10.2012. 
19.§ 

Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās 
apspriešanas uzsākšanu 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

2. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (16.10.2012.). 

 

Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” (25.08.2009.) 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu 

vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot 

publisko apspriešanu:  

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās 

apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos 

veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 68.punkts nosaka, ka ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas publiskās apspriešanas termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Speciālistu un politiķu diskusiju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu  

turpināt līdz decembra Attīstības un plānošanas komitejas sēdei /lēmums Nr.274./; 

2. Mainīt attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vadītāju, apstiprinot Gunti Kļaviņu 

/lēmums Nr.275./; 
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3. Uzdot domes priekšsēdētājai izvērtēt izpilddirektora atbildību attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes organizēšanai un ziņot domei /lēmums Nr.276./. 

 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 277. 

25.10.2012. 
20.§ 

Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas izstrādi”. 

2. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (16.10.2012.). 

 

Mērķis 

Dundagas novada attīstības programmas izstrāde. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Dundagas novada attīstības programmas 

izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” (25.08.2009.) 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu 

vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot 

publisko apspriešanu:  

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās 

apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos 

veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 68.punkts nosaka, ka attīstības programmas 

publiskās apspriešanas termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 278. 

25.10.2012. 
21.§ 

Par nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” sadalīšanu 
 

Pamats 

1. Anda Petrusa, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Aivaru Dinsbergu, iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 16.10.2012. ar Nr. DD-3-31.1/12/1947. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

 

Izvērtējums 
 

Nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” (kadastra Nr. 8850 028 0003) kopējā platība ir 54,80 

ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un tas sastāv no: 

1) 5,40 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 010 0049; 

2) 3,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 011 0023,  

3) 1,75 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 011 0098; 

4) 5,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0022; 

5) 10,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0003; 

6) ~ 9,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0043; 

7) 1,25 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0054; 

8) 18,10 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0038. 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Ūdensrozes” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 028 0043 (atrodas Plintiņu teritoriālā ciemā) un tam piešķirt nosaukumu 

„Meža ūdensrozes”. 

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 zemes 
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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. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 

ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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 „Ūdensrozes” (kadastra Nr. 8850 028 0003) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0043. 

2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8850 010 0049, 8850 011 0023, 8850 011 

0098, 8850 012 0022, 8850 028 0003, 8850 028 0054 un 8850 030 0038 atstāt nosaukumu 

„Ūdensrozes”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0043 piešķirt nosaukumu „Meža 

ūdensrozes”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 028 0043 ~ 9,00 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0049 5,40 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

6) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 011 0023 3,50 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

7) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 011 0098 1,75 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

8) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0022 5,20 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

9) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0003 10,60 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

10) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0054 1,25 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

11) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0038 18,10 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
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Lēmums nosūtāms: AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi, Upes iela 4, 

Dundaga, LV-3270. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 279. 

25.10.2012. 
22.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki” 
 

Pamats 

1. Karīnas Kopmanes un Kārļa Štekerhofa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

08.10.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/479-K). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Vecvalki” (kadastra Nr. 8862 005 0010) kopplatība ir 5,42 ha un tas 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010.  

Īpašnieki vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 (atrodas Saunaga 

ciemā, Kolkas pagastā) sadalīt sešās zemes vienībās. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 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 „Vecvalki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 

atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Dabas pamatnes” teritorijas” (DP) un 

„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG). 

Saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar 

grozījumiem” 213. punkts nosaka, ka „Dabas pamatnes”(DP) teritorijā atļauts sadalīt zemes 

vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 3,0 ha un ja 

pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 70 m.  

Saistošo noteikumu Nr.21 233. punkts nosaka, ka, „Mazsaimniecību un ģimenes māju 

teritorijā” (MG), atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības 

(parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m
2
) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību 

(parceles ) platums nav mazāks par 30 m ceļa frontē. 
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Izstrādājot zemes ierīcības projektu vērā ņemams saistošo noteikumu Nr.21 75.punkts, kas 

nosaka, ka: „ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un 

zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus pieļaujama zemes vienību 

minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes vienība lieluma 

attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.” 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 

zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 1.  Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvalki” (kadastra  

Nr. 8862 005 0010) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010, sadalot to sešās 

daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 

2.  Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ņemt vērā Dundagas novada Domes 25.08.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar 

grozījumiem” noteiktās prasības zemes vienību dalīšanai. 

3.   Paredzēt piekļuvi jaunveidojamām zemes vienībām no esošajiem vai plānotajiem servitūta 

ceļiem. 

4.   Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

5.   Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes dienestam 

saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 

Lēmums nosūtāms: Karīnai Kopmanei, Saules iela 106-16, Ventspils, LV-3601. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 280. 

25.10.2012. 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma „Tomi” sadalīšanu 
Pamats 

1. Pētera Demberga iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 17.10.2012. ar Nr. DD-

3-26.1/12/ 507-D. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Tomi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Tomi” (kadastra Nr.8850 001 0006 ) kopējā platība ir 21,9896 ha, 

tas atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 11,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 001 0006, kuru 11,20 ha platībā aizņem mežs;  

2) 10,7896 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0007, 

kuru 6,4752 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,  3,3733 ha meži, 

0,1025 ha zeme zem ceļiem, 0,6534 ha zeme zem ūdeņiem un 0,1852 ha pārējā zeme. 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Tomi” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 001 0007, kā patstāvīgu nekustamo īpašumu un tam piešķirt nosaukumu 

„Jauntomi”. 

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 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. 
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Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 

ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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 „Tomi” (kadastra Nr. 8850 001 0006) sadalīšanai, atdalot no 

tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0007. 

2)   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0006 atstāt nosaukumu „Tomi”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0007 piešķirt nosaukumu „Jauntomi”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 001 0006 11,20 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). 

5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 001 0007 10,7896 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 

Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi, Talsu 

nov., LV-3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 281. 

25.10.2012. 
24.§ 

Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un  
būvju uzturēšanas noteikumiem 

Pamats 

Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā kopjami nekustamie īpašumi 

 

Izvērtējums 

Noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un veicināt labvēlīgas 

vides saglabāšanu un uzlabošanu. 

Līdz šim pašvaldībai nav bijusi noteikta kārtība, kādā kopjami nekustamie īpašumi. 

Vēlams noskaidrot iesaistīto pašvaldības institūciju viedokli. Tā kā saistošo noteikumu 

regulējums tiešā veidā skars ikvienu novada iedzīvotāju, tad vēlams noskaidrot arī iedzīvotāju 

viedokli. 

A.Šturms informē, ka sagatavotais saistošo noteikumu projekts ir nosūtīts izvērtēšanai VARA 

ministrijai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc VARA ministrijas atzinuma saņemšanas. 
 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 282. 

25.10.2012. 
25.§ 

Par nekustamā īpašuma „Mežvidi” sadalīšanu 
Pamats 

1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Ingu Leontjevu, iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada Domē 04.10.2012. ar Nr. DD-3-26.1/12/474-G. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Mežvidi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mežvidi” (kadastra Nr. 8850 001 0026) kopējā platība ir 14,9 ha, tas 

atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un tas sastāv no: 

1) 7,3 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 001 0026, kuru 6,1 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,5 ha 

zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,7 ha zeme zem ūdeņiem;  

2) 7,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0027, kuru 

6,0 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,8 ha mežs, 0,4 ha zeme 

zem ūdeņiem un 0,4 ha pārējā zeme. 

Īpašniece vēlas no nekustamā īpašuma „Mežvidi” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 001 0027, kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, un tam piešķirt nosaukumu 

„Jaunmežvidi”. 

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 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. 
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Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 

ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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 „Mežvidi” (kadastra Nr. 8850 001 0026) sadalīšanai, atdalot no tā 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0027. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026 atstāt nosaukumu „Mežvidi”. 

3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0027 piešķirt nosaukumu „Jaunmežvidi”. 

4.Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 001 0026 7,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101). 

5.Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 001 0027 7,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101). 

 

Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi, Talsu 

nov., LV-3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
 

 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 283. 

25.10.2012. 
 

26.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

26.1. Pamats 

1) Dundagas novada Domes 27.09.2012. sēdes lēmums Nr.247. 20.§ „Par Dundagas 

novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu”. 

2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 

 

Mērķis 

Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0126. 

 

Izvērtējums 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0126 ir piekritīga pašvaldībai. Tās 

platība ir 5,1 ha un zemes vienībā atrodas dzīvojamā ēka „Dižklajumi”, kūts un divi šķūņi, kas 

2011. gadā ir iznīcinātas ugunsgrēkā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.247. 20.§ „Par 

Dundagas novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu”, tika 

nolemts nostiprināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8850 015 0126 Zemesgrāmatā. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 8850 015 0126 atrodas Mazalakstes teritoriālajā 

ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 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 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0126 nosaukumu „Mazalakstes 

Dižklajumi”. 

  

Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, 

Liepāja, LV-3401. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 284. 

25.10.2012. 
26.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
26.2. Pamats 

1. Kolkas ev.lut. draudzes priekšnieces Vijas Ernštreites iesniegums (reģistrēts Dundagas 

novada Domē 21.09.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/452-K). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants. 

 

Mērķis 

Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8862 007 0062. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8862 007 0062 sastāv no trīs zemes vienībām (ar 

kadastra apzīmējumiem 8862 007 0062 un 8862 007 0186 atrodas Kolkas ciemā, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā, bet ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0109 Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā) un tā īpašnieks ir Kolkas evaņģēliski luteriskā draudze.  

Īpašnieks nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8862 007 0062, lūdz piešķirt 

nosaukumu.  

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 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 Nr. 8862 007 0062, kas sastāv no zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0062, 8862 007 0186 un 8862 003 0109 

nosaukumu „Kolkas luteriskā baznīca”. 

  

Lēmums nosūtāms:  

1) Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401. 

2) Kolkas evaņģēliski luteriskā draudze, Kolkas luteriskā baznīca, Kolka, Kolkas pag., 

Dundagas nov., LV-3275. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 285. 

25.10.2012. 
27.§ 

Par institūcijām un amatpersonām, kas kontrolē  

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 
Pamats 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211
3
.pants 

Mērķis 

Noteikt institūciju vai amatpersonu, kas izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti 

pašvaldības policijas lēmumi (protokoli – paziņojumi), kuri pieņemti saistībā ar 

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 

Izvērtējums 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211
3
.pants nosaka: 

“Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē 

pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas). Pašvaldības domes pilnvarotas 

institūcijas (amatpersonas) realizē kontroli arī pār mehānisko transportlīdzekļu 

pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā.” 

 Minēto pilnvarojumu pašvaldības dome sniegusi pašvaldības policijai – tas ietverts 

pašvaldības policijas nolikuma 3.5.punktā. Nevienai citai institūcijai nav dots pilnvarojums 

realizēt kontroli pār minēto noteikumu ievērošanu. 

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.panta pirmā daļa nosaka: 

“Persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais administratīvā 

pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt augstākā 

iestādē. Ja augstākas iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.” 

 Pilnvarojumu realizēt kontroli pār minēto noteikumu ievērošanu devusi pašvaldības 

dome. Savukārt, nevienai citai institūcijai (amatpersonai) Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodekss nepiešķir tiesības izskatīt minēto pārkāpumu lietas un arī pašvaldības dome nav 

noteikusi vēl kādu institūciju (amatpersonu), kas, piemēram, varētu izskatīt iesniegumus, 

kuros apstrīdēti pašvaldības policijas lēmumi minēto pārkāpumu lietās. Tādējādi pieņemams, 

ka institūcija, kurā apstrīdami minētie lēmumi, ir pašvaldības dome. Likuma “Par 
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pašvaldībām” 21.pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā. 

 Iepriekš minētais nenozīmē, ka pašvaldības dome nevar pilnvarot šādus iesniegumus 

(kuros apstrīdēts lēmums) izskatīt kādu citu institūciju vai amatpersonu, piemēram, 

administratīvo komisiju (jau izskata noteiktas administratīvo pārkāpumu lietas), domes 

priekšsēdētāju (jau ir tiesīgs izskatīt noteiktas administratīvo pārkāpumu lietas) vai 

pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs (kā iestādes vadītājs jau realizē kontroli pār 

personālu). 

 Skaidrībai par augstāku institūciju (amatpersonu) jābūt nepārprotamai, jo 

Administratīvā procesa likuma 74.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka administratīvais 

akts nav spēkā, ja to ir izdevusi iestāde, kurai konkrētā administratīvā akta izdošana nav 

piekritīga. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības Administratīvo komisiju kā augstāku iestādi realizēt 

kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī pār 

mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai 

īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

 

 

 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 286. 

25.10.2012. 
28.§ 

Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu 
Pamats 

 Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 19.punkts „Pašvaldību kompetence izglītībā: 19)nodrošina 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām” 

 Vispārējās izglītības likuma 54.pants „54.pants. Pedagoģiski medicīniskā komisija. Ir 
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. 
Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību 
pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. 

 Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (apstiprināts 
2009.gada 16.decembrī) 

Mērķis 

Nodrošināt pedagoģiski medicīniskās komisijas darba (pienākumu) veikšanu Dundagas 
novadā. 
 

Izvērtējums 

Šobrīd Dundagas novadā darbojas Dundagas novada pedagoģiski medicīniskā 

komisija saskaņā ar tās apstiprināto nolikumu. Komisijas sastāvā, saskaņā ar nolikuma 

11.punktu: „11.Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs, sekretārs un vismaz 3 komisijas 

locekļi. Komisijas sastāvā ir vismaz viens speciālais pedagogs, logopēds, klīniskais vai 

izglītības psihologs”.  

Uz šo brīdi spēkā ir  Ministru kabineta noteikumi Nr.709 (pieņemti 16.10.2012.), kas 

reglamentē Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu - komisijas sastāvā jābūt šādiem 

speciālistiem ar noteiktu kvalifikāciju: 

„9. Valsts komisijas un pašvaldības komisijas sastāvā iekļauj personas ar šādu kvalifikāciju: 

9.1. komisijas vadītājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības 

psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz trīs gadu darba 

pieredze speciālajā pedagoģijā; 

9.2. vismaz vienam komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības 

psiholoģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un vismaz trīs gadu pieredze 
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izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz 

vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem; 

 9.3. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz trīs 

gadu darba pieredze logopēdijā; 

 9.4. vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un 

vismaz trīs gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā; 

 9.5. vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).” 

 

Šobrīd komisijas sastāvā nav klīniskā vai izglītības psihologa, kā arī ārstniecības 

personas. Vēlmi atteikties no darba komisijā izteikusi Inese Ūdre. Nepieciešams lemt par 

jauna komisijas sastāva apstiprināšanu. 

Ir uzrunāti iespējamie komisijas locekļi: S.Krastiņa (speciālais pedagogs), I.Veinberga 

(logopēds), G.Skujiņa (sertificēta ārstniecības persona-ārsts), D.Rozentāle (speciālais 

pedagogs), I.Freimute (klīniskais psihologs). Visi ir izteikuši piekrišanu strādāt komisijas 

sastāvā 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Apstiprināt Dundagas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu: 

1.    Skaidrīte Krastiņa - komisijas vadītāja, logopēds, speciālās izglītības pedagogs 
2.     Ieva Freimute – komisijas locekle, klīniskais psihologs 
3.   Inese Veinberga  – komisijas locekle, logopēds 
4.   Dzintra Rozentāle – komisijas locekle, speciālās izglītības pedagogs 
5.    Gunta Skujiņa – komisijas locekle, sertificēta ārstniecības persona (ārsts) 
 
 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 287. 

25.10.2012. 
29.§ 

Par dzīvokļu maiņu 
Pamats 

1. Lienes Graudumnieces iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/........-G no 11.05.2012.  

2. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 

24.03.2010 1.6.punkta 2)apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Lemt par pašvaldības īpašumu lietderīgu izmantošanu. 

 

Izvērtējums 

L. Graudumniece savā iesniegumā lūdz piešķirt lielāku dzīvojamo platību, jo pašreiz dzīvo 

pieci cilvēki vienā istabā. 

Pašreiz L. Graudumnieces ģimene, kurā ir trīs nepilngadīgi bērni, dzīvo un ir deklarēta 

„Lauciņos” dz. 8, Laukmuiža, Dundagas pagasts. Dzīvoklī ir viena istaba un virtuve, ar 

kopējo platību 36,3 m². Bērni mācās skolā. Liene strādā Kolkā „Līcis 93”, bet civilvīrs 

Andrejs SIA „Wodstuf”. Ģimene 2012.gadā ir saņēmusi sociālo palīdzību ar pabalstu malkas 

iegādei, brīvpusdienas bērniem un no 1.02.2012 līdz 30.06.2012 GMI pabalstu. Ģimenei ir 

trūcīgas ģimenes statuss.  

Ir atbrīvojies dzīvoklis Sabdagas ciema “Jauntūļos”,  dz. 2, kurā ir 38,8 m². Tajā ir divas 

istabas un virtuve. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut mainīt dzīvojamo platību L. Graudumniecei no „Lauciņos” dz. 8, Laukmuiža, 

Dundagas pagasts uz Sabdagas ciema “Jauntūļos”,  dz. 2. 

 

Lēmums nosūtāms: L.Graudumniecei 

Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai un Dundagas vidusskolai 

 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 288. 

25.10.2012. 
30.§ 

Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu 
Pamats 

T.Kalniņa iesniegums 18.10.2012 
 

Mērķis 

Juridiski sakārtot attiecības ar personu, kura dzīvo  pašvaldībai piederošā dzīvoklī 

 

Izvērtējums 

1. Pašvaldībai piederošā dzīvoklī adresē „Zītari” dz. 2 uz dzīvokļa īres līguma ar pašvaldību 

pamata no 1972. gada dzīvo Kalniņu ģimene (2 personas). 2012. gada 14. augustā persona, ar 

kuru līgums ir ticis noslēgts- Elga Kalniņa ir mirusi.  

 

2. 18.10.2012. Kolkas pagasta pārvaldē ir saņemts Teodora Kalniņa iesniegums (reģ. 

Nr16-1-8/26, pielikumā), kurā viņš lūdz noslēgt beztermiņa īres līgumu. Patreizējais īres 

līgums, uz kura pamata persona dzīvo dzīvoklī, ir noslēgts 1992. gada 15. maijā, uz 

nenoteiktu laiku. 

 

3. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām. 

Minētais likums spēkā stājies 2002.gada 1.janvārī. 

Īres līgums ar Elgu Kalniņu noslēgts jau 1992.gadā, kad likums “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” vēl nebija ne pieņemts, ne spēkā stājies. Šobrīd nav iespējams konstatēt 

citu tā laika pamatojumu īres līguma noslēgšanai, kā vien to, ka Elga Kalniņa ar vīru Teodoru 

Kalniņu dzīvoklī dzīvoja jau kopš 1972.gada. 

Tā kā dzīvoklis netika izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un tika izīrēts uz 

nenoteiktu laiku, tad šobrīd nav pamatojuma attiecībā uz šo īres līgumu tiešā veidā piemērot 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” regulējumu, bet pamatā piemērojams 

vispārīgais īres attiecības regulējošais normatīvais akts – likums “Par dzīvojamo telpu īri”. 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka īrnieka nāves gadījumā 

pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 
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Tā kā Teodors Kalniņš ir vienīgā persona, kas dzīvo minētajā dzīvoklī, tad citu ģimenes 

locekļu piekrišana nav nepieciešama. 

Tomēr vērā ņemams, ka laikā kopš 1992.gada notikušas būtiskas izmaiņas ne tikai vispārīgajā 

īres attiecību regulējumā, bet ir izveidots arī speciāls īres attiecību regulējums gadījumā, ja 

dzīvokli izīrē pašvaldība. Vērā ņemams arī tas, ka ar Elgu Kalniņu noslēgtajā īres līgumā 

konstatējami būtiski trūkumi. Pie šādiem apstākļiem nav iespējams īrniekam izīrēt dzīvokli, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. Īres līgumā pēc iespējas nosakāmi analoģiski 

nosacījumi tiem, kas noteikti likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

piemēram: 1) dzīvoklis netiek nodots privatizācijai, to nevar iegūt īpašumā, tas nav 

pārdodams vai citādi atsavināms dzīvokļa īrniekam vai citām personām; 2) dzīvokļa īrnieka 

ģimenes locekļiem ir tiesības dzīvot dzīvoklī tikai tik ilgi, cik ilgi tajā dzīvos īrnieks; 3) 

ģimenes locekļiem nav tiesības īrēt dzīvokli. 

Lēmuma pieņemšanā par dzīvokļa izīrēšanu būtu jāņem vērā šādi apsvērumi: 1) persona kopā 

ar īrnieku dzīvoklī dzīvo kopš 1972.gada; 2) īres līgums noslēgts 1992.gadā; 3) dzīvoklī dzīvo 

tikai viena persona; 4) persona ir sasniegusi pensijas vecumu; 5) personai nepieder citas 

dzīvojamās telpas; 6) personai nav īres un citu ar dzīvokļa lietošanu saistīti parādi 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Slēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku ar Teodoru Kalniņu par dzīvokli „Zītari” dz.2, Kolka, 

Kolkas pagasts, Dundagas novads. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
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.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 289. 

25.10.2012. 
31.§ 

Par vientuļas personas aprūpi 
Pamats 
Normunda Meira iesniegums 

Mērķis 

Nodrošināt personai sociālo aprūpi. 

Izvērtējums 

26.septembrī 2012.gadā Dundagas novada Sociālais dienests saņēma Normunda Meira iesniegumu ar 

lūgumu nodrošināt sociālo aprūpi aprūpes namā „Stacija” uz laiku līdz aprūpes saņemšanai valsts 

apmaksātā sociālās aprūpes institūcijā „Stūrīši”. Normunds dzīvo viens privatizētā divistabu dzīvoklī 

„Baltā skola” -5, Dundagā, Dundagas novadā. Līdz 2012.gada pavasarim Normunds dzīvoja kopā ar 

māti Mildu Meiri (85.g.), māte šobrīd saņem sociālo aprūpi aprūpes namā „Stacija”. Normunds ir 

2.grupas invalīds, ir uzņemts rindā uz valsts apmaksātu sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura 

veselības problēmām. Normunds jau septiņus mēnešus dzīvo viens, Normundam nav likumīgu 

apgādnieku. Normunds saņem invaliditātes pensiju Ls 127,07. Personai ir problēmas ar izpratni par 

naudas līdzekļu tērēšanu, nauda tiek iztērēta divu nedēļu laikā.  

Personas ievietošanai aprūpes namā ”Stacija”, pašvaldībai būtu jāmaksā aprūpes pakalpojuma 

nodrošināšanai iztrūkstošā daļa, tas ir ~ 126 Ls mēnesī (mēnesī pakalpojums izmaksā Ls 240, persona 

pati sedz 90% no pensija, tas ir Ls 114,36). Pakalpojuma apjoms aprūpes namā „Stacija” pārsniedz 

personai nepieciešamo aprūpi. Uzskatu, ka persona var saņemt pakalpojumu pašvaldības institūcijā 

pansijā „Jaundundaga”, kur ir nodrošināti visi nepieciešamie sadzīves apstākļi un ir iespēja vienoties 

ar struktūrvienības vadītāju par naudas līdzekļu izlietojumu kontroli, uzskaiti. Par aprūpi pansijā 

„Jaundundaga”, personai pašai ir jāmaksā 10% no pakalpojumu summas Ls 80, bet pašvaldībai 90% 

no Ls 80 mēnesī ~ Ls 72 (virtuālā naudas aprite).  Pašvaldībai pakalpojuma apmaksas iztrūkstošā daļa 

par personu  pansijā „Jaundundaga” ir mazāka par pakalpojumu apmaksu „Stacijā” Ls 54 mēnesī.  

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.panta 1.punktu, personai būtu jānodrošina aprūpe pansijā „Jaundundaga”.  Persona pati 

nevēlas aprūpi pansijā „Jaundundaga”. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Nodrošināt Normundam Meirim sociālo aprūpi dzīvesvietā.  

 

Lēmums nosūtāms: Normundam Meirim, Sociālajam dienestam  

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.11.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 290./ 291./292./293./294./295. 

25.10.2012. 

32.§ 
Par godināmajiem 18.novembra svētkos 

 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Ar goda nosaukumu ‘’Par mūža ieguldījumu 2012’’ apbalvot   
Ināru Čaunāni.  
 
2.   Nominācijā ‘’Gada cilvēks Dundagas novadā 2011’’ apstiprināt 
 Laimoni Ulmani. 
 
3.   Nominācijā ‘’Gada jaunietis Dundagas novadā 2012’’  apstiprināt 
 Alisi Ralli  
Aneti Tauniņu 
 
4.   Nominācijā ‘’Gada uzņēmums Dundagas novadā 2012’’ apstiprināt 2 kandidātus: 
PLPKS „Dundaga”  
SIA „Gabriēla” 
 
5.   Nominācijā ‘’Gada varonis Dundagas novadā 2012’’ apstiprināt   
Raivi Šteinu. 
 

6.   Nominācijā ‘’Gada ģimene 2012’’ apstiprināt  
Nierliņu ģimeni (Everita, Linards un 3 bērni). 

 

 

Skatot jautājumu secināts, ka ir jānovērš Apbalvojumu nolikuma nepilnības, piemēram, 

norādot, ka prēmija „Par mūža ieguldījumu” ir vienreizēja, pārstrādājot nominācijas „Gada 

ģimene” kritērijus u.c. Atbildīgais – Dundagas kultūras pils. 

 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 


