LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2012.gada 22.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02

Nr.13.

Sēdē piedalās 10 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Benita Ose, Irina Jānberga,
Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una Sila, Regīna Rūmniece, Asja Felta,
Nepiedalās: Tija Liepa– darba dēļ, Aldons Zumbergs, Ēriks Bērzkalns- slimības dēļ;
Administrācijas darbinieki: Andris Kojro, Aigars Šturms, Uldis, Diāna Siliņa, Inga Ralle,
Guntis Kārklevalks,m Ilona Onzule, Ineta Mauriņa, Dace Bergmane, Daina Dēvita, Aiga
Ūdre, Laiuris Laicāns; iedzīvotāji Baiba Tendere, Elma Zadiņa
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
1. Novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par PII pedagogu darba samaksu
3. Par Ziemassvētku paciņām
4. Par papildus līdzekļiem sportam
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5, pils apkures remonts)
6. Par apgaismojuma nomaiņu Dundagas vidusskolas sporta zālē
7. Par trimmera un nojumju iegādi
8. Par līdzfinansējumu b-bai „Dundangas Sendienas”
9. Par apmaļu atjaunošanu Īsā ielā
10. Par tehniskā projekta izstrādi ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Maija ielā
11. Par pašvaldības autotransportu
12. Par nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
13. Par 2013.gada budžetu
14. Par dotācijām sabiedriskām organizācijām 2013.gadam
15. Par telpu nomas maksas noteikšanu
16. Par telpu nomu pašvaldības iestādēs
17. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā
18. Par īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu
19. Par nekustamā īpašuma „Avenāji” sadalīšanu
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Slīteres nacionālais parks”
21. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Medņi”
22. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Klārmuiža”
23. Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
24. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu
25. Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem
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26. Par zemju nomu
27. Par piedalīšanos projekta „Mana sociālā atbildība” pasākumos
28. Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā
29. Par atlīdzības noteikšanu
30. Par brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju Dundagas novadā
apstiprināšanu
31. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
Dažādi jautājumi

1.§
Domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja ziņo par aktualitātēm:
1. Noslēgts līgums ar SI „Kretingos maistas” par ēdināšanu Dundagas vidusskolā
2. Uzsākta piena programmas realizēšanu novada skolās
3. Noslēgts līgums par sociālā darba auditu un tiek veikta auditēšana
4. Ievērojot procedūru, ir noslēgts telpu nomas līgums ar biedrību „Dundangas Sendienas”
5. Tiek gatavots budžeta projekts 2013.gadaam
6. Ir sagatavoti rīkojumi par paskaidrojumu pieprasīšanu izpilddirektoram, lai varētu
izvērtēt viņa darbības attiecībā uz Ilgtspējīgas stratēģijas un citu plānošanas dokumentu
izstrādi. Informē, ka ir saņemts juriskonsulta atzinums, ka viņš attiecībā uz
izpilddirektoru, kā darba devēju, nevar gatavot nekādus izvērtējošus dokumentus.
Jautājumi:
B.Ose- Kas notiek ar nometnes 3x3 norises vietu? Vai ir sniegta atbilde?
G.Abaja- Iespējamā darbība ir pārrunāta ar pašvaldības iestādēm. Nometnes organizatoriem
ir bijusi norises vietas alternatīva- Alsunga, kura, iespējams, tiks arī izvēlēta par pasākuma
norises vietu.
L.Pavlovska- Par lietveža amata vietu Kolkā. Vai ir uzsākts darbs un kas to veic?
G.Abaja- Amata vieta ir izveidota un pienākumus pilda līdzšinējā darbiniece.
G.Pirvits- Kādas darbības šobrīd notiek Kubalu skolā-muzejā?
G.Abaja- Ir noslēgti līgumi projektā paredzēto darbu veikšanai. Konkurss nebija
nepieciešams.

2.§
Par PII pedagogu darba samaksu
G.Abaja
Pamats
1. 28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
2. Dundagas novada domes 22.12.2010. lēmums Nr.494
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.298. „Par PII pedagogu darba samaksu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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3.§
Par Ziemassvētku paciņām un pasākumu
Ziņo I.Mauriņa; G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Zadiņš, I.Jānberga, L.Pavlovska, A.Felta
Pamats
Vienreizēja pabalsta piešķiršana Dundagas novada pirmskolas vecuma ģimeņu bērniem
Mērķis
Atbalstīt ģimenes ar bērniem Ziemassvētkos.
Izvērtējums
Līdz 2008.gadam katru gadu Ziemassvētkos Dundagas novada bērniem (no 1-6 gadu
veciem) tika organizēts Ziemassvētku pasākums, kur katram bērnam tika dāvinātas
Ziemassvētku konfekšu paciņas. No 2009.gada saistošajos noteikumos minētais pabalsts
tika izņemts ekonomiskās krīzes dēļ. Pamatojoties uz naudas līdzekļu ietaupījumiem
Sociālo pabalstu budžetā, pateicoties Dundagas novada Domei 2009., 2010. un
2011.gadā pasākums notika un paciņas tika nodrošinātas trūcīgo ģimeņu bērniem.
Izvērtējot datus šajā gadā būtu nepieciešamas 191 paciņas visiem Dundagas novada
pirmskolas vecuma bērniem no 1.gada vecumam (bērniem, kuri ir deklarēti un faktiski
dzīvo Dundagas novadā), kas varētu izmaksāt ap 585 Ls (191 paciņas x 3,00 Ls + Ls 12
aploksnes, markas, ielūgumi) un Ls 120 pasākuma norisei (priekšnesumam), kopā Ls
705. Bērniem, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādēs paciņas izdala audzinātājas
ziemassvētku pasākumā bērnudārzā, bērniem, kuri pirmskolas izglītības iestādes
neapmeklē, paciņas tiek dalītas ziemassvētku pasākumā pilī.
Izvērtējot ietaupītos līdzekļus sociālo pabalstu budžetā, Ziemassvētku paciņām
nepieciešamos līdzekļus var pārdalīt no pabalstiem audžuģimeņu bērnu uzturēšanas
paredzētiem izdevumiem. 2012.gada budžetā audžuģimeņu izdevumiem tika plānots Ls
1200 no kuriem izmaksāti ir Ls 179 un šajā gadā vairs netiek plānota bērnu ievietošana
audžuģimenē.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Piešķirt Dundagas novada pirmskolas vecuma bērniem no 1.gada vecuma Ziemassvētku
paciņas (iegādāt fasētas līdz Ls 3,00) un līdzekļus pasākuma norisei. Pie budžeta
grozījumiem ņemt vērā un veikt precizējumu pa kodiem par summu Ls 585 paciņām un
Ls 120 pasākuma norisei.
Diskusija izvēršas par Ziemassvētku paciņu iegādi visiem bērniem vecumā līdz 6 gadiem.
Juriskonsults skaidro, ja tas tiek noformulēts kā pabalsts, tad tam ir jābūt paredzētam
saistošajos noteikumos.
S.Šnikvalde izsaka neapmierinātību par to, ka informācija par pasākuma nepieciešamību
nav sniegta savlaicīgi. Iespējamie risinājumi varētu būt dažādi- pasākumi bērniem
varētu tikt rīkoti ciemos. Noraida sagatavoto projektu, vienlaicīgi ierosina paciņas
iegādāties tikai trūcīgo ģimeņu bērniem, visus bērnus aicināt uz bezmaksas leļļu teātra
izrādi, katram apmeklētājam kā pārsteigumu dāvinot kādu saldumu. Bērnudārza
grupiņām varētu uzdāvināt bērnu darba rīkus, lai varētu nodarboties brīvā dabā – sniega
lāpstiņas, grābeklīšus, ragaviņas u.c.
Deputātu viedokļi dalās, tādēļ tiek izsludināts pārtraukums, lai rakstiski sagatavotu
atšķirīgo lēmuma projektu.
Tiek ierosināts balsot par iesniegto atšķirīgo lēmuma projektu.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (S.Šnikvalde, I.Jānberga, L.Pavlovska,
G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- 2 (A.Felta, A.Zadiņš), atturas – 2 (G.Abaja- jautājums
nav pietiekami sagatavots, U.Sila- var organizēt savādāk)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.299. „Par Ziemassvētku paciņām un pasākumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

4.§
Par papildu līdzekļiem sportam
G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta, U.Sila

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.300. „Par papildu līdzekļiem sportam”. Lēmums pievienots
protokolam.

5.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5, pils
apkures remonts)
G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012. gada budžetu, likums “Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.301. „Par papildu finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5,
pils apkures remonts)”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par apgaismojuma nomaiņu Dundagas vidusskolas sporta zālē
G.Abaja, A.Felta, U.Sila
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012. gada budžetu, likums “Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.302. „Par apgaismojuma nomaiņu Dundagas vidusskolas sporta
zālē”. Lēmums pievienots protokolam.
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7.§
Par trimmera un nojumju iegādi
G.Abaja

Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu ,likums “Par
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.303. „Par trimmera un nojumju iegādi”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par līdzfinansējumu b-bai „Dundangas Sendienas”
Par līdzfinansējumu projektam „Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai”
G.Abaja
Pamats
1) Biedrības „Dundangas Sendienas” 08.10.2012. iesniegums.
2) Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.304. „Par līdzfinansējumu b-bai „Dundangas Sendienas””. Lēmums
pievienots protokolam.

9.§
Par apmaļu atjaunošanu Īsā ielā
G.Abaja, G.Pirvits
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173
no 2008.gada 11.marta.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.305. „Par apmaļu atjaunošanu Īsā ielā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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10.§
Par tehniskā projekta izstrādi
ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Maija ielā
G.Abaja, G.Pirvits
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.306. „Par tehniskā projekta izstrādi ielu apgaismojuma
rekonstrukcijai Maija ielā”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par pašvaldības autotransportu
G.Abaja, A.Felta
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, par pašvaldības
2013.gada budžeta projektu, likums “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga, L.Pavlovska,
A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – 1 (A.Felta- nav
saprotams lēmuma formulējums).
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.307. „Par pašvaldības autotransportu”. Lēmums pievienots
protokolam.

12.§
Par nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Abaja
Pamats
1. Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Koha.
2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants.
3. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants.
4. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
31.10.2012. vēstule Nr. 21689 (saņemta Dundagas novada Domē 08.11.2012.,
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/2026).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.308. „Par nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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13.§
Par 2013.gada budžetu
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja,G.Pirvits, R.Rūmniece, B.Ose, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Felta
Pamats:
1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
2. 25.10.2012.g. lēmums Nr. 268, 13.§
Mērķis
Apstiprināt budžeta izdevumu procentuālo sadalījumu pa ekonomiskām kategorijām.
Izvērtējums:
Saskaņā ar 25.10.2012.g. lēmumu Nr. 268, 13.§, pielikumā ir sagatavots 2013. gada
budžeta sagatavošanas grafiks un budžeta izdevumu procentuālais sadalījumu pa
ekonomiskām kategorijām.
Secina, ka nav izdiskutētas 2013.gadā nosakāmās prioritātes.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – 1 (L.Pavlovska- ir
iepazinusies)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.309. „Par 2013 gada budžetu”. Lēmums pievienots protokolam.
Balsojums par sagatavotā lēmuma projekta 2. un 3. punktu:
2.Noteikt sekojošu procentuālo sadalījumu pa ekonomiskām kategorijām:
1.1. Atlīdzība līdz 55%;
1.2. Kapitālie izdevumi līdz 6%.
2. Noteikt sekojošu procentuālo sadalījumu vēlmēm un budžeta līdzekļu atlikumam:
2.1. Vēlmes līdz 1,5%;
2.2. Budžeta līdzekļu atlikums ne mazāk kā 3%.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 1 balsīm par (G.Abaja), pret- 7 (S.Šnikvalde, I.Jānberga,
U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece, L.Pavlovka) atturas – 2 (A.Felta, A.Zadiņš- šaubas par
sadalījuma noteikšanas nepieciešamību)
Lēmums netiek pieņemts.

14.§
Par dotācijām sabiedriskām organizācijām
G.Abaja, B.Ose, R.Rūmniece

14.1. Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”.
Pamats
2012. gada 11. novembra Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītājas I. Čaunānes
iesniegums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.310. „Par dotācijām sabiedriskām organizācijām”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.2. Par dotāciju biedrības „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība) nodaļām
Mazirbē un Kolkā 2013.gadam
Pamats
2011. gada 8. janvārī ir noslēgts trīspusējs līgums ar nodibinājumu „Līvu fonds”,
biedrību „Līvu(lībiešu) savienību „Līvōd Īt”” un Dundagas novada pašvaldību par
savstarpēju sadarbību realizēt lībiešu kultūras attīstības pasākumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.311. „Par dotācijām sabiedriskām organizācijām”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.3. Par dotāciju pensionāru klubam „Sendienas”.
Pamats
2012. gada 7. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas Ā.
Ansabergas iesniegums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.312. „Par dotācijām sabiedriskām organizācijām”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.4. Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””.
Pamats
2012. gada 13. novembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētāja Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai
2013. gadā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, R.Rūmniece), pret- 1 (B.Ose), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.313. „Par dotācijām sabiedriskām organizācijām”. Lēmums
pievienots protokolam.

15.§
Par telpu nomas maksas noteikšanu
G.Abaja

Pamats
1. Kristiešu draudzes mācītājas M. Kirkopas iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/329-K ar
pielikumiem.
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3) Pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515, no 8.06.2010
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
4) Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9 no 23.12.2008 ar grozījumiem Nr.9 no
10.02.2011.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.314. „Par telpu nomas maksas noteikšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.§
Par telpu nomu pašvaldības ēkās
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, A.Felta, B.Ose, G.Pirvits

16.1. Par telpu nomas maksu Dundagas Tautas namam.
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.315. „Par telpu nomu pašvaldības ēkās”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.2. Par telpu nomas maksu PII „Kurzemīte”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.316. „Par telpu nomu pašvaldības ēkās”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.3. Par telpu nomas maksu Mākslas un mūzikas skolas telpu grupai
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.317. „Par telpu nomu pašvaldības ēkās”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.4. Par telpu nomas maksu Pils ielā 6.
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.318. „Par telpu nomu pašvaldības ēkās”. Lēmums pievienots
protokolam.
G.Pirvits ierosina pārskatīt telpu nomas maksas apmērus visām pašvaldības potenciāli
iznomājamām telpām.
Uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi sagatavot pārskatu par telpu nomas maksām.

17.§
Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā
G.Abaja, G.Pirvits, A.Felta, R.Rūmniece
Pamats
Domes lēmums nr.197 26.07.2012 „Par centralizētās grāmatvedības ieviešanu Dundagas
pašvaldībā”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.319. „Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu
G.Abaja

Pamats
1.
z/s „Jaunkalniņi” īpašnieka ar paraksttiesībām Andra Račkovska iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada Domē 13.11.2012. ar Nr. DD-3-26.2/12/562-Z).
 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”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.320. „Par īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma „Avenāji” sadalīšanu
G.Abaja

Pamats
1. Intas Derkevicas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 30.10.2012. ar Nr.
DD-3-26.1/12/538-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, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.321. „Par īpašuma „Avenāji” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Slīteres nacionālais parks”
G.Abaja, B.Ose
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes 06.08.2012. vēstule Nr.1.6/218/2012-N (reģistrēta
Dundagas novada Domē 09.08.2012. ar Nr.DD-3-31.1/12/1781).
2. Dundagas novada pašvaldības 22.08.2012. vēstule Nr.DD-3-23.1/12/394.
3. Dabas aizsardzības pārvaldes 19.10.2012. vēstule Nr.1.6/293/2012-N (reģistrēta
Dundagas novada Domē 22.10.2012. ar Nr.DD-3-31.1/12/1967).
4. Zemes ierīcības likums.
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
6. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
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7. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits), pret- 3 (L.Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.322. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Slīteres nacionālais
parks””. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Medņi”
G.Abaja
Pamats
1. Leona Aukmaņa, Rasmas Amoliņas un Jura Kiršteina iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada Domē 24.10.2012. ar Nr.DD-3-26.1./12/524-A).
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 19.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.323. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Medņi””. Lēmums
pievienots protokolam.

22.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Klārmuiža”
G.Abaja
Pamats
1. SIA „Konteko” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.11.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/551-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 pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.324. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Klārmuiža””.
Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Felta

Pamats
MK 16.10.2012. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.punkts.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.275 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.325. „Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu
Ziņo G.Kļaviņš; G.Abaja

Pamats
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.274 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 8. un 9.punkti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.326. „Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu”. Lēmums
pievienots protokolam.

25.§
Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188
grozījumiem
G.Abaja, L.Pavlovska, B.Ose, A.Zadiņš
Pamats
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.187. „Par Dundagas novada Attīstības
programmas izstrādes grafika precizēšanu”.
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.274. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.277. „Par Dundagas novada Attīstības
programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem 66.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.327. „Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187.,
188 grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par zemju nomu
G.Abaja, B.Ose
26.1. Pamats
1. Vētras Pūliņas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/336-P.
2. MK noteikumi Nr.644 no 2005.gada 30.augusta “Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.328. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
26.2. Pamats
1. SIA “Dundaga” iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/459-D.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.329. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
26.3. Pamats
1. Mirdzas Pūpolbergas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/229-P.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.330. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
26.4. Pamats
1. Induļa Kibara iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/522-K.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.331. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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27.§
Par piedalīšanos projekta „Mana sociālā atbildība” pasākumos
G.Abaja, S.Šnikvalde

Pamats
Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.78 „Par piedalīšanos Latvijas –
Lietuvas pārrobežu projektā”.
Partnerības līgums Nr.DD-3-13.2/12/13.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.332. „Par piedalīšanos projekta „Mana sociālā atbildība”
pasākumos”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā
G.Abaja
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta 1 punkts, Ministru kabineta
noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7 punkts, Dundagas
novada Domes 25.10.2012. lēmumu Nr.289 „Par vientuļas personas aprūpi” dzīvesvietā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.333. „Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā”. Lēmums
pievienots protokolam.

29.§
Par atlīdzības noteikšanu
Pamats

G.Abaja, S.Šnikvalde, U.Sila, G.Pirvits, A.Felta, L.Pavlovska

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.334. „Par atlīdzības noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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30.§
Par brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju Dundagas
novadā apstiprināšanu
G.Abaja
Pamats
Biedrību un nodibinājumu likums, 8.pants, Jaunatnes likuma 9. un 10.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.335. „Par brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju
Dundagas novadā apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
G.Abaja, L.Pavlovska, R.Rūmniece, B.Ose, A.Felta, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zadiņš
PAMATOJUMS
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta
sestā un septītā daļa;
2. G.Abajas personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/573-A no 20.11.2012.)
Diskutēts tiek par atvaļinājumam izvēlētā laika piemērotību, jo domes priekšsēdētājam
ir jāpārrauga 2013.gada budžeta sagatavošana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (S.Šnikvalde, A.Felta, I.Jānberga, L.Pavlovska,
A.Zadiņš, U.Sila, G.Pirvits, B.Ose, R.Rūmniece), pret- nav, atturas – nav; balsojumā
nepiedalās G.Abaja
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.336. „Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.

Sēde slēgta 16.45.
Protokols parakstīts 27.11.2012.
Sēdes vadītāja

G.Abaja

Protokolēja

S.Kokoreviča
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2.§
Par PII pedagogu darba samaksu
Pamats
1. 28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
2. Dundagas novada domes 22.12.2010. lēmums Nr.494
Mērķis
28.08.2009 MK noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punkta
piemērošana Dundagas novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma noteikšanā
Izvērtējums
 28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”40.punkts nosaka,
ka: ”Vispārējās izglītības (tai skaitā pirmsskolas izglītības) un profesionālās
izglītības mācību priekšmetu pedagogiem tarificē līdz divām darba stundām nedēļā
(līdz 80 stundām gadā profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem) par
vienu darba likmi mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai”.
 Dundagas novada domes 22.12.2010. lēmums Nr.494 „Par atalgojumu no
pašvaldības budžeta algotiem pedagoģiskajiem darbiniekiem un pašvaldības pulciņu
vadītājiem”, kura 1.punkts nosaka, ka „Pašvaldības pedagoģiskajam personālam,
nosakot darba samaksu, piemērot attiecīgās izglītības iestādes no valsts
finansētajiem pedagogiem noteikto likmi par slodzi”.
2012./13.m.g. abās Dundagas novada izglītības iestādēs, kurās tiek realizēta pirmsskolas
izglītības programma, pedagogiem noteiktā algas likme par slodzi ir noteikta par 5 Ls
augstāka kā Ministru kabineta noteiktā pedagogu zemākā mēneša darba algas likme
(28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”):
Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
Pedagoga amata (profesijas)
Nr.p.k.
mazāks par
lielāks par
nosaukums
no 5 līdz 10
5
10
1. Pedagogs (MK noteikumi)
270
275
280
2. Pedagogs (Dundagas novada PII)
275
280
285
Pirmsskolas pedagogam jānodrošina individuālais darbs un apmācība rotaļu veidā,
atbilstoši katra bērna spējām. Gatavojoties grupu un individuālajām nodarbībām
pirmskolas izglītības pedagogi sagatavo izdales materiālus, uzskates līdzekļus un darba
lapas.
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Radot iespēju pirmsskolas pedagogiem tarificēt 2 darba stundas nedēļā par slodzi
nodarbību sagatavošanai, darba alga mēnesī vienai pedagoģiskajai slodzei (30 stundas
nedēļā) vidēji palielinātos par 19 Ls (ar algas likmi 285Ls).
Uz 1.01.2013. Kolkas pamatskolā tiks no pašvaldības finansēts vietnieku atalgojums
(iepriekšējās sēdes lēmums), Dundagas vidusskolā no valsts mērķdotācijas, bet
Dundagas MMS no pašvaldības finansējuma tiek finansēts vietnieku atalgojums.
Pirmsskolas izglītības iestādēs netiek finansēts metodiķa (vai vietnieka) atalgojums.
Līdz ar to pirmsskolas pedagogu atalgojuma pamatlikmes palielināšana kalpotu kā
apmaksa katra pedagoga metodiskajam papildus darbam.
Ņemot vērā 2012./13.m.g. tarificētās pirmsskolas pedagogu darba slodzes abās izglītības
iestādēs, jāsecina, ka:
Kolkas
Dundagas
pamatskola
PII
KOPĀ
No pašvaldības finansēto slodžu skaits
2,105
9
11,105
No valsts finansēto slodžu skaits
1,295
5,2
6,495
Kopā finansēto slodžu skaits
3,4
14,2
17,6
Ls
969,00
Ls
1202,43

Summa šobrīd (bez 24,09%) mēnesī
Summa šobrīd (ar 24,09%) mēnesī
Nodarbību sagatavošanai nepieciešamo
stundu skaits par 1 slodzi
Summa par gatavošanos (ar 24,09%)
mēnesī

Ls
4047,00
Ls
5021,92

Ls
5016,00
Ls
6224,35

2

Summa kopā (ar 24,09%) mēnesī
GATAVOŠANĀS PALIELINĀJUMS (LS
GADĀ)
Palielinātās likmes summa šobrīd
(bez 24,09%)
Palielinātās likmes summa šobrīd(ar
24,09%)
Nodarbību sagatavošanai nepieciešamo
stundu skaits par 1 slodzi

Ls
80,16
Ls
1
282,59
Ls
961,95

Ls
334,79
Ls
5
356,72
Ls
4
017,54

Ls
414,96
Ls
6
639,31
Ls
4
979,48

Ls
1020,00
Ls
1265,72

Ls
4260,00
Ls
5286,23

Ls
5280,00
Ls
6551,95

2
Ls
84,38
Ls
1350,10

Ls
352,42
Ls
5638,65

Ls
436,80
Ls
6988,75

Tikai likmes palielinājums (mēnesī
ar 24,09%)
Tikai likmes palielinājums (GADĀ ar
24,09%)

Ls
63,29
Ls
759,43

Ls
264,31
Ls
3171,74

Ls
327,60
Ls
3931,17

Palielināta likme+gatavoš. (mēnesī ar
24,09%)
Palielināta likme+gatavoš. (GADĀ ar

Ls
147,67
Ls

Ls
616,73
Ls

Ls
764,39
Ls

Summa par gatavošanos (ar 24,09%)
Summa kopā (ar 24,09%) mēnesī

18

24,09%)

1772,01

7400,73

9172,73

Tātad:
 apmaksājot papildus 2 gatavošanās stundas, gadā tas papildus ir apmēram Ls
5000,
 palielinot algas likmi līdz Ls 300 par slodzi, gadā tas papildus ir apmēram Ls
4000,
 palielinot algas likmi līdz Ls 300 par slodzi un papildus apmaksājot papildus 2
gatavošanās stundas, gadā tas papildus ir apmēram Ls 9200.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 1.01.2013. nosakot pirmsskolas pedagoga slodzi, papildus tarificē 2 darba stundas
nedēļā par vienu darba likmi mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai.
Ar 1.01.2013. noteikt šādas pirmsskolas pedagoga algas likmes par 1 slodzi:

Nr.p.k.
1.

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par
lielāks par
no 5 līdz 10
5
10
290
295
300

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
Pirmsskolas izglītības pedagogs

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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3.§
Par Ziemassvētku paciņām un pasākumu
Pamats
Vienreizēja pabalsta piešķiršana Dundagas novada pirmskolas vecuma ģimeņu bērniem
Mērķis
Atbalstīt ģimenes ar bērniem Ziemassvētkos.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt Dundagas novada trūcīgo ģimeņu pirmsskolas vecuma bērniem no 1
gada vecuma Ziemassvētku paciņas, iegādājot fasētas paciņas līdz Ls 3,00;
2. Piešķirt Dundagas novada trūcīgo ģimeņu pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku pasākuma norisei Ls 150.-;
3. Piešķirt novada PII bērnu brīvā laika aktivitāšu organizēšanai Ls 240,- (sniega
lāpstiņu, ragaviņu, grābeklīšu iegādei);
4. Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā un veikt precizējumus pa kodiem Ls 537,5. Nākamā gada budžetā kultūras pasākumu plānā paredzēt Ziemassvētku
pasākumu bērniem 1-6 gadu vecumam.
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, kultūras nodaļai
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, Kultūras pilij

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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4.§
Par papildu līdzekļiem sportam
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punkts
Mērķis
Olimpiskās dienas izdevumu segšana
Izvērtējums
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadu organizē Starptautiskā
Olimpiskā komiteja. Kopš 1992. gada Latvija ir iesaistījusies šīs dienas organizēšanā,
šajā gadā iesaistījās arī Dundagas novada pašvaldība un divas izglītības iestādes Dundagas vidusskola un Kolkas pamatskola.
Olimpiskās dienas ietvaros notika šādi pasākumi: Kopīgā rīta rosme, fotokonkurss,
Olimpiskās dienas stafete un sacensības, zīmējumu un domrakstu konkurss, brauciens
uz KHL spēli Rīgā. Pasākumos ar kopējo devīzi 'Pavingrosim!' tika popularizēta
Olimpiskā kustība, veselīgs dzīvesveids un godīgas spēles principi sportā. Pasākumu
programma abās izglītības iestādēs:
Par Olimpiskās dienas pasākumiem informācija tika saņemta 2012. gada aprīļa mēnesī
un pasākuma rīkošanai bija nepieciešami finansu līdzekļi Ls 355,20, kuri netika ieplānoti
sporta un jaunatnes budžetā
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt papildu līdzekļus sporta un jaunatnes budžetam Ls 355,20 no papildus
ienākošiem līdzekļiem. Uz decembra Finanšu komiteju sagatavot pārskatu par budžeta
izlietojumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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5.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5, pils
apkures remonts)
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012. gada budžetu, likums “Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punkts.
Mērķis
Uzlabot pašvaldības objektu vizuālo, tehnisko stāvokli, uzlabot tehnisko infrastruktūru
Izvērtējums
1) Pirms mācību gada sākuma deputāti un pašvaldības darbinieki apsekoja
izglītības iestādes ar mērķi izvērtēt iestāžu gatavību mācību gadam un
nepieciešamajiem uzlabojumiem. Mazajā skolā Saules ielā 8 ir nepieciešams
ierīkot vējtverī durvis, kuras aizturētu aukstā gaisa ieplūšanu skolā un
mazinātu caurvēja negatīvo ietekmi. Šī nepieciešamība tika iekļauta
nepieciešamo darbu sarakstā. Ir sagatavota izdevumu tāme durvju
izgatavošanai un ierīkošanai. Durvju ierīkošana ir saskaņota ar būvvaldi.
2) 2012.gada vasarā Pils ielā 5 ierīkoja centrālo apkuri, bet lai nepieļautu siltuma
izplūšanu caur durvīm, nepieciešams izgatavot siltumnoturīgas durvis, kā arī
lai nosegtu ierīkoto siltummezglu, nepieciešams ierīkot revīzijas skapīti. Ir
sagatavota izdevumu tāme 3 durvju ,revīzijas skapīša izgatavošanai un
uzstādīšanai. Veicot remontu Pils 5-1 ieejas koridorā un ierīkojot jaunus
apgaismes ķermeņus, elektroinstalāciju nepieciešams nomainīt un aprīkot
elektrosadali pie tualetes, ir sagatavota izdevumu tāme.
3) Pils siltumtrase no katlumājas līdz ieejai Jauniešu mītnē ir avārijas stāvoklī, šajā
posmā jau ceturto reizi ir bijuši trases cauruļu plīsumi, jo tās ir nokalpojušas un
sarūsējušas. Siltumtrase pilī ir iebūvēta šahtā un minētajā posmā tā atrodas
atsegtā stāvoklī, bet tālākajā pils daļā tā ir zem betonētām grīdām. Ir sagatavota
tāme trases posma nomaiņai atsegtajā daļā un būtu nepieciešams to nomainīt,
lai nodrošinātu siltumpadevi pilij. 2013.gada budžetā būtu jāparedz līdzekļi
visas
siltumtrases
nomaiņai
pils
pirmajā
stāvā(turpgaita,
atpakaļgaita),sagatavojot izdevumu tāmi.
Kultūras centram pilī ir apskaņošanas iekārta” dB tehnologies”, kas iegādāta 2005.gadā
un ir nolietojusies, daļa iekārtu ir sabojājušās, skanējums kultūras pasākumiem nav
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pietiekami kvalitatīvs, bet veicot saimnieciski izdevīgus uzlabojumus, esošo iekārtu
varētu izmantot kā mobilu iekārtu dažādu āra masu pasākumu organizēšanai vai
pasākumiem citās pašvaldības iestādēs. Ir pieaicināts speciālists apskaņošanas iekārtu
tehniskajai inventarizācijai un izvērtēšanai, jaunas iegādei. Kultūras centram būtu
nepieciešama stacionāra, kvalitatīva skanējuma, pilnībā nokomplektēta iekārta, kas
sastāvētu no skandām, sabvūferiem, pultīm, radio mikrofoniem, statīviem. Speciālists
iesaka iegādāties” Electro Voices “iekārtas ar aptuvenām izmaksām Ls 7000.00.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt Ls 872,23 durvju iegādei un uzstādīšanai Saules ielā 8 no papildu
ienākušajiem līdzekļiem.
2. Piešķirt papildus Ls 1252,24 durvju un revīzijas skapīša iegādei un uzstādīšanai no
papildu ienākušajiem līdzekļiem.
3. Piešķirt Ls 643.22 pils siltumtrases remontam no papildu ienākušajiem līdzekļiem.
4. Finanšu iespēju robežās iegādāties atsevišķus apskaņošanas iekārtas elementus
Kultūras centram līdz Ls 3000,- no 2012.gada budžeta neizlietotajiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, attiecīgiem
iestāžu vadītājiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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6.§
Par apgaismojuma nomaiņu Dundagas vidusskolas sporta zālē
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012. gada budžetu, likums “Par
pašvaldībām” 15. panta 2. punkts.
Mērķis
Uzlabot pašvaldības objektu tehnisko infrastruktūru
Izvērtējums
Vidusskolas sporta zālē Talsu ielā 18 ir nepietiekams apgaismojums, daži apgaismes
ķermeņi nedarbojas, kas ļoti apgrūtina treniņu, sacensību norisi. Notiekot augstāka
līmeņa sacensībām, nepieciešama vieskomandas piekrišana sacensību norisei šādos
apstākļos. Ir sagatavota izdevumu tāme jauna apgaismojuma ierīkošanai, lai nodrošinātu
atbilstošus apstākļus treniņu, sacensību norisei- tam nepieciešami Ls 3715.40
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Ls 3715.40 sporta zāles Talsu ielā 20, Dundagā apgaismojuma ierīkošanai..
Līdzekļus piešķirt no ietaupītajiem līdzekļiem kapitālajiem izdevumiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, attiecīgiem
iestāžu vadītājiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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7.§
Par trimmera un nojumju iegādi
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu
pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.

,likums “Par

Mērķis
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Izvērtējums
1)Saimnieciskā dienesta rīcībā ir viens 2003.gada trimmeris, kurš ir pietiekami
nolietojies. Līdz 2014.gada 30.jūnijam ir paredzēta APSD programmas turpināšanās un
lietderīgi būtu nodarbināt bezdarbniekus zāles pļaušanā ar trimmeriem, pašvaldībai
iegādājoties jaunu trimmeri.
2) Kultūras, sporta pasākumu organizēšanai Saimnieciskā dienesta rīcībā ir 3 nojumes,
kuras ir nolietojušās un salūzušas, uzstādīšana ir darbietilpīgs un ilgs process. Tādēļ
būtu nepieciešams iegādāties ātri uzstādāmās alumīnija nojumes ar dažādu platību.
Gada nogales laiks ir izdevīgs augstākminēto lietu iegādei, jo tiek piedāvātas izdevīgas
atlaides. Saimnieciskā dienesta budžetā ir paredzēti papildus ieņēmumi no koku
nociršanas ūdenssaimniecības projekta ietvaros, no malkas sagatavošanas un piegādes
NĪA un PI nodaļai un Sociālajam dienestam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Palielināt Saimnieciskā dienesta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Ls 750
apjomā.
2. Atļaut iegādāties trimmeri līdz Ls 500.00 un nojumes 3gb. līdz Ls 600.00 kopsummā.
3. Nepieciešamos līdzekļus ņemt no 2012.gada Saimnieciskā dienesta budžeta Ls 750,un no Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Projektu ieviešanas nodaļas budžeta Ls
350,- .
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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8.§
Par līdzfinansējumu b-bai „Dundangas Sendienas”
Par līdzfinansējumu projektam „Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai”
Pamats
1) Biedrības „Dundangas Sendienas” 08.10.2012. iesniegums.
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.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 637,72 apmērā biedrībai „Dundangas Sendienas”
projekta „Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai” realizācijai no budžetā
paredzētiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumiem.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Dundangas Sendienas”, finanšu speciālistei, galvenajai
grāmatvedei.
Lēmums nododams izpildei: Galvenajai grāmatvedei I. Rallei
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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9.§
Par apmaļu atjaunošanu Īsā ielā
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173
no 2008.gada 11.marta.
Mērķis
Atjaunot Īsās ielas Dundagā braucamās daļas apmales.
Izvērtējums
Realizējot ūdenssaimniecības projektu, ūdensvada un kanalizācijas trase tiek izbūvēta
pa Īsās ielas braucamo daļu ,ietverot brauktuves lielās apmales. Projekta ietvaros ir
paredzēts atjaunot apmales iepriekšējā izskatā projekta realizācijas vietās.”Ostas
Celtnieks” ir izteicis piedāvājumu pašvaldībai iegādāties jaunas apmales, jo vecās
apmales ir ļoti nolietojušās, sedzot ierīkošanas izdevumus 200m garumā, kā rezultātā
iegūtu sakārtotu braucamo daļu. Ceļu fonda līdzekļu atlikums šobrīd ir divu mēnešu
apjomā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Iegādāties lielās apmales darbu veikšanai 200 metru apjomā
2.Iekļaut Īsās ielas apmaļu atjaunošanu ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānā.
3.Iegādes, transporta izdevumus- līdz Ls 2000.00 segt no ceļa fonda līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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10.§
Par tehniskā projekta izstrādi
ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Maija ielā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.
Mērķis
Gādāt par Dundagas novada pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu
Izvērtējums
Maija iela Dundagā ir viena no lielākajām ielām ciematā, tā savieno vairākas
daudzdzīvokļu mājas ar citām ielām, bet ielu apgaismojums ir izvietots tikai uz viena
staba un mājas jumta. Lai uzlabotu ielas apgaismojumu ir nepieciešams izstrādāt
tehnisko projektu ielas apgaismošanai, paredzot energoefektīvu apgaismojumu,
nodrošinot gājēju un transporta drošu kustību.
Projekta izstrādes tāme- Ls 500,Dundagas novada Dome nolemj:
Izstrādāt tehnisko projektu apgaismojuma ierīkošanai Maijā ielā Dundagā.
Finansējumu Ls 500,- apjomā piešķirt no Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
projektu ieviešanas nodaļas plānotā budžeta projektu līdzfinansējumiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro, NĪA un PI nodaļas
vadītājs Guntis Kārklevalks

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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11.§
Par pašvaldības autotransportu
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, par pašvaldības
2013.gada budžeta projektu, likums “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.
Mērķis
Autotransporta pārdošana.
Izvērtējums
1)Automašīnas VW Passat bilances vērtība ir Ls 1500.00. Tirgus vērtība šādai
automašīnai ir aptuveni Ls 300.00-400.00. Ir priekšlikums pārdot automašīnu lejupejošā
izsolē, starpību norakstot zaudējumos vai veikt aptauju par firmām, kas veic automašīnu
uzpirkšanu un norakstīšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt automašīnas VW Passat FK 9064 atsavināšanu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas
un iznomāšanas komisijai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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12.§
Par nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamats
1. Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Koha.
2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants.
3. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants.
4. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
31.10.2012. vēstule Nr. 21689 (saņemta Dundagas novada Domē 08.11.2012.,
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/2026).
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus.
Izvērtējums
Jānim Koham, Dundagas novada Dundagas pagastā no 21.08.2006 pieder neapbūvēts
nekustamais īpašums „Lanskas”, kadastra Nr. 8850 006 0044. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 970.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu Jānis Kohs ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
Jānis Kohs nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Lanskas” ir Ls 172,49 tajā skaitā
nokavējuma nauda 22.11.2012 Ls 50,19.
Dundagas novada Dome 08.11.2012. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses
Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/2026), kurā lūdz paziņot par nodokļa
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parāda esamību īpašumam „Lanskas”, jo uz minēto Jāņa Koha īpašumu tiek vērsta
piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt lēmumu par
nodokļu parāda piedziņu.
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no Jāņa Koha, personas kods _______________________ par īpašumu „Lanskas”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 122,30 (viens simts divdesmit divi lati
un 30 santīmi), nokavējuma naudu Ls 50,19 (piecdesmit lati un 19 santīmi), kopā
Ls 172,49 (viens simts septiņdesmit divi lati un 49 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.

Lēmums nosūtāms:
Jānim Koham – Lielais prospekts 15, Jūrmala, LV-2010
Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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13.§
Par 2013.gada budžetu
Pamats:
1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
2. 25.10.2012.g. lēmums Nr. 268, 13.§
Mērķis
Apstiprināt budžeta izdevumu procentuālo sadalījumu pa ekonomiskām kategorijām.
Izvērtējums:
Saskaņā ar 25.10.2012.g. lēmumu Nr. 268, 13.§, pielikumā ir sagatavots 2013.
gada budžeta sagatavošanas grafiks un budžeta izdevumu procentuālais sadalījumu
pa ekonomiskām kategorijām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt 2013. gada budžeta sagatavošanas grafiku.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par dotācijām sabiedriskām organizācijām
14.1. Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”.
Pamats
2012. gada 11. novembra Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītājas I. Čaunānes
iesniegums.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada invalīdu apvienības „Cerība” darbību .
Izvērtējums
Dundagas pagasta invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Čaunāne lūdz iekļaut 2013.
gada budžetā Ls 650,- invalīdu vajadzībām šādiem pasākumiem:
- Sporta pasākumiem;
- Kultūras pasākumu apmeklējumiem;
- Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku pasākumiem;
-Transporta izdevumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt vērā sastādot 2013.gada budžeta projektu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par dotācijām sabiedriskām organizācijām
14.2. Par dotāciju biedrības „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība) nodaļām
Mazirbē un Kolkā 2013.gadam
Pamats
2011. gada 8. janvārī ir noslēgts trīspusējs līgums ar nodibinājumu „Līvu fonds”,
biedrību „Līvu(lībiešu) savienību „Līvōd Īt”” un Dundagas novada pašvaldību par
savstarpēju sadarbību realizēt lībiešu kultūras attīstības pasākumus.
Mērķis
Rūpēties par kultūru.
Izvērtējums
Biedrībai ir tiesības līdz pašvaldības budžeta izskatīšanai iesniegt pasākumu plānu
kārtējam gadam un pienākums saskaņot plānoto kultūras pasākumu kalendāru ar
Dundagas kultūras pils un Kolkas tautas nama vadītājiem.
Pašvaldības pienākumi ir savu iespēju robežās finansiāli un materiāli atbalstīt ikgadējā
pasākumu plānā ietvertos projektus.
I.Ernštreite lūdz piešķirt dotāciju Ls 1500,00 apmērā 2013. gada pasākumu
nodrošināšanai.

Nr.

Budžeta pozīcija un
apakšpozīcija

1.

Līvu Savienības Kolkas grupa

Norises Vienību Vienības
laiks
skaits izmaksas

2013 (IXII)

Transporta izdevumi

500.00
2

35

Kopējās
izmaksas

30.00

60.00

1.1. Kolka-Ventspils-Kolka
1.2. Kolka-Rīga-Kolka

5

55.00

275.00

1.3. Kolka-Mazirbe-Kolka

3

10.00

30.00

1

135.00

135.00

2.

Līvu Savienības Kolkas grupa
Tehniskie izdevumi

2013(I-XII)

2.1. Datortehnikas un biroja
tehnikas apkope
3.

Līvu Savienības Mazirbes
grupa

2013 (IXII)

Transporta izdevumi

500.00
2

60.00

120.00

2

40.00

80.00

5

20.00

100.00

200.00

200.00

3.1. Mazirbe-Rīga-Mazirbe
3.2. Mazirbe-Ventspils-Mazirbe
4.

Līvu Savienības Mazirbes grupa
2013 (I-XII)

Pasākumu rīkošanai

5.

6.

Līvu Savienības Mazirbes grupa
teritorijas
pieejamības
nodrošināšana

1
2013(I-XII)

Līvu Savienības
2013
90.gadadienas svētki Mazirbē (VIII)

6.1. Skatuve, gaismas, apskaņošana

500.00
1

500.00

500.00
1 500.00

KOPĀ
Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt vērā sastādot 2013.gada budžeta projektu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par dotācijām sabiedriskām organizācijām
14.3. Par dotāciju pensionāru klubam „Sendienas”.
Pamats
2012. gada 7. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas Ā.
Ansabergas iesniegums.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pensionāru kluba „Sendienas” darbību .
Izvērtējums
Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāve Ārija Ansaberga lūdz iekļaut 2013.
gada budžetā Ls 650,- pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem:
- Kultūras pasākumu apmeklējumiem;
- Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku pasākumiem;
-Transporta izdevumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt vērā sastādot 2013.gada budžeta projektu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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14.§
Par dotācijām sabiedriskām organizācijām
14.4. Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””.
Pamats
2012. gada 13. novembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētāja Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai
2013. gadā.
Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros
deleģēt uzdevumu – nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātu ģimeņu bērniem un
bērniem ar nepietiekošu vecāku gādību. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. punktā noteiktās funkcijas ietvaros deleģēt uzdevumu – gādāt par bērnu
izglītību (organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm).
Izvērtējums
2011. gada nogalē un 2012. gadā bērnu centrā tika īstenots projekts „Atbalsta
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā
Dundagas novadā”, kas radīja papildu iespēju bērnu radošo nodarbību īstenošanai.
Iesaistījās arī Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā pasākumā „Atbalsts
jauniešu brīvprātīgajam darbam”, piesaistot vienu jaunieti ar invaliditāti bērnu
centra darbā. Kopīgi ar bērniem izveidoja darbu izstādi Slīteres bākā. Ģimenes
labprāt izmanto arī „Skapīša” radītās iespējas – nodod un bez maksas saņemt bērnu
apģērbu un apavus.
Biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz Dundagas novada Domei piešķirt finansējumu
2013. gadam un centra elektrības, apkures un komunālās izmaksas iekļaut PII
„Kurzemīte” izdevumos.
Izdevumu pozīcijas
Darba samaksa centra vadītājai
Darba samaksa praktisko darbu
meistarei

Izdevumi mēnesī
374,00
282,00
38

Izdevumi gadā
4488,00
3384,00

Darba devēja VSAOIe 24,09%
Kopā

158,03
814,03

1896,36
9768,36

Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt vērā sastādot 2013.gada budžeta projektu.

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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15.§
Par telpu nomas maksas noteikšanu
Pamats
1. Kristiešu draudzes mācītājas M. Kirkopas iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/329-K ar
pielikumiem.
2. Pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515, no 8.06.2010
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
3.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9 no 23.12.2008 ar grozījumiem Nr.9 no
10.02.2011.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma izmantošanu saskaņā ar MK noteikumiem un LR
likumiem.
Izvērtējums
Saņemts M.Kirkopas iesniegums vēlas veikt nomājamo telpu remontu Pils ielā 9 un
lūgums par remonta darbos ieguldītās summas apmērā, (saskaņā ar iesniegto tāmi Ls
757,51), samazināt telpu nomas maksu.
Saskaņā ar Līguma 4.5. pantu Nomnieks, rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju, ir tiesības
iznomātajās telpās savām vajadzībām veikt uzlabojumus, kas Nomniekam nepieciešami
telpu izmantošanai līgumā paredzētajiem mērķiem.
MK Noteikumu Nr. 515. pants Nr.78 nosaka “Ja nekustamai mantai saskaņā ar
iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai
restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar
iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu
prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt
proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos
nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu
samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis.” 1209.
pants nosaka, ka “ēkas lietotājs var arī izdarīt tajā visādus uzlabojumus, ja vien ēka
paliek, kā visumā, tā atsevišķās daļās, pēc sava veida un pirmējā rakstura tāda pati kā
bijusi. Tādēļ šiem uzlabojumiem jāaprobežojas vienīgi ar pastāvošā uzturēšanu un
tādiem izdaiļojumiem, kas nekļūst par pašas ēkas daļu un ko arvien var no tās atkal
atdalīt”. Apsekojot iznomātās telpas, secināts, ka remonta darbi tiešām veikti un tie ir
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nepieciešami un derīgi. Iesniegti apmaksāti rēķini un čeki par remontdarbu veikšanu un
materiālu iegādi Ls 1127,62.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt draudzes „Prieks vēsts” veiktos ieguldījumus telpu remontā un samazināt
telpu nomas maksu 757,51 lata apjomā.
Lēmums nosūtāms: Kristiešu draudzes mācītājai M. Kirkopai
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai un 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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 315.

22.11.2012.

16.§
Par telpu nomu pašvaldības ēkās
16.1. Par telpu nomas maksu Dundagas Tautas namam.
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1)
nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2)
nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK
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noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā
stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

( 432/166 + 1,07)
12

=0,31 Ls/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt telpu nomas maksu Dundagas tautas namā 0,35 Ls/mēnesī bez PVN par m2;
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu kvadrātmetru
ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 316.

22.11.2012.

16.§
Par telpu nomu pašvaldības ēkās
16.2. Par telpu nomas maksu PII „Kurzemīte”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1)
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nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2)
nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK
noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā
stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

25976,93/1660,30 + 0,56)
12

=1,35 Ls/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt telpu nomas maksu PII „Kurzemīte” 1,40 Ls/mēnesī bez PVN par
m2;
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu
kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 317.

22.11.2012.

16.§
Par telpu nomu pašvaldības ēkās
16.3. Par telpu nomas maksu Mākslas un mūzikas skolas telpu grupai
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1)
nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2)
nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK
46

noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā
stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

37802,50/4059,70 + 0,95)
12

=0,86 Ls/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt telpu nomas maksu Mākslas un mūzikas skolas telpu grupai 0,90 Ls/mēnesī
bez PVN par m2;
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu
kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 318.

22.11.2012.

16.§
Par telpu nomu pašvaldības ēkās
16.4. Par telpu nomas maksu Pils ielā 6.
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1)
nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2)
nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK
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noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā
stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

( 832/752,10 + 0,12)
12

=0,10 Ls/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt telpu nomas maksu Pils ielā 6, Dundagā 0,15 Ls/mēnesī bez PVN par m2;
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu
kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 319.

22.11.2012.

17.§
Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā
Pamats
Domes lēmums nr.197 26.07.2012 „Par centralizētās grāmatvedības ieviešanu Dundagas
pašvaldībā”
Mērķis
Izmainīt iestādes nolikumu, atbilstoši patreizējai situācijai.
Izvērtējums
Saskaņā ar Domes lēmumu nr.197 26.07.2012 „Par centralizētās grāmatvedības
ieviešanu Dundagas pašvaldībā”, no 01.11.2012 Kolkas pagasta pārvaldē vairs netiek
vesta atsevišķa iestādes grāmatvedība, iestādē nav kases un ir zudusi nepieciešamība
veikt citas pašvaldības iestādes- Kolkas pamatskolas- pārraudzību.
Nepieciešams aktualizēt iestādes nolikumu, izmainot funkciju un uzdevumu aprakstu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izdarīt Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā 22.12.2011 sekojošas izmaiņas:
1.1 izslēgt punktu 4.2 (pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus,
kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu
maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;)
1.2 izslēgt punktu 5.1 („pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida
pašvaldības sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;)
1.3 izslēgt punktu 5.7 (atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām kārto
grāmatvedību pārvaldei un padotībā esošajām iestādēm;)
1.4. izslēgt punktu 9 (Iestāde kā domes noteikts starpnieks īsteno pārraudzību
pār iestādi “Kolkas pamatskola”.)
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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18.§
Par īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu
Pamats
1.
z/s „Jaunkalniņi” īpašnieka ar paraksttiesībām Andra Račkovska iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada Domē 13.11.2012. ar Nr. DD-3-26.2/12/562-Z).
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 „Jugumegi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jugumegi” (kadastra Nr. 8862 007 0087) kopējā platība ir 4,09
ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,91 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0087, kuru 0,34 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
0,33 ha meži, 0,06 ha krūmāji, 0,09 ha zeme zem ēkām, pagalmiem un 0,09 ha
pārējās zemes;
2) 3,18 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007
0326, kuru 3,08 ha platībā aizņem meži un 0,10 ha zeme zem ceļiem.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Jugumegi” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 007 0326 un tam piešķirt nosaukumu „Priežsili”.
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 „Jugumegi” (kadastra Nr. 8862 007 0087) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0326.
2.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087 atstāt nosaukumu
„Jugumegi”.
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0326 piešķirt nosaukumu
„Priežsili”.
4. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8862 007 0087 0,91 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
5. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8862 007 0326 3,18 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Lēmums nosūtāms: z/s „Jaunkalniņi”, „Kalnozoli”, Tumes pagasts, Tukuma novads,
LV-3139.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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19.§
Par nekustamā īpašuma „Avenāji” sadalīšanu
Pamats
1. Intas Derkevicas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 30.10.2012. ar Nr.
DD-3-26.1/12/538-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 „Avenāji” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Avenāji” (kadastra Nr.8850 030 0032 ) kopējā platība ir 23,30
ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 14,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004
0050, kuru 7,20 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,60 ha
krūmāji un 0,50 ha zeme zem ūdeņiem un kas atrodas Cirstes teritoriālā ciemā;
2) 9,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030
0032, kuru 8,10 ha platībā aizņem meži, 0,50 ha zeme zem ūdeņiem un 0,40 ha
zeme zem ceļiem un kas atrodas Labdzeres teritoriālā ciemā.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Avenāji” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 004 0050, kā patstāvīgu nekustamo īpašumu un tam piešķirt
nosaukumu „Mazavenāji”.
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 „Avenāji” (kadastra Nr. 8850 030 0032) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0050.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0032 atstāt nosaukumu „Avenāji”.
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0050 piešķirt nosaukumu
„Mazavenāji”.
4. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 004 0050 14,30 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 030 0032 9,00 ha platībā mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
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

54

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 322.

22.11.2012.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Slīteres nacionālais parks”
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes 06.08.2012. vēstule Nr.1.6/218/2012-N (reģistrēta
Dundagas novada Domē 09.08.2012. ar Nr.DD-3-31.1/12/1781).
2. Dundagas novada pašvaldības 22.08.2012. vēstule Nr.DD-3-23.1/12/394.
3. Dabas aizsardzības pārvaldes 19.10.2012. vēstule Nr.1.6/293/2012-N (reģistrēta
Dundagas novada Domē 22.10.2012. ar Nr.DD-3-31.1/12/1967).
4. Zemes ierīcības likums.
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
6. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
7. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 06.08.2012. vēstulē
Nr.1.6/218/2012-N lūdza atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Slīteres nacionālais
parks”
(kadastra
Nr.
8862 005 0102), no tā atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0268
daļu – piebraucamo ceļu uz īpašumu „Ragmeži”.
Lai racionāli tiktu veikta zemes vienības sadalīšana, Dundagas novada pašvaldība
Pārvaldei 22.08.2012. nosūtīja vēstuli Nr.DD-3-23.1/12/394, kurā lūdza izskatīt iespēju
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0268 sadalīt piecās daļās.
Pārvalde 19.10.2012. vēstulē Nr.1.6/293/2012-N atbalstīja un uzskatīja par
pamatotu pašvaldības vēstulē piedāvāto zemes vienības sadalīšanas variantu un lūdza
atļauju sadalīt nekustamo īpašumu atbilstoši pašvaldības 22.08.2012. vēstules Nr.DD-323.1/12/394 kartogrāfiskajam materiālam (1.pielikums).
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 „Slīteres nacionālais parks” zemes vienība ar kadastra

apzīmējumu 8862 007 0268 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „„Dabas
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pamatnes” teritorijas” (DP), „Mežaines ar mājvietām teritorija” (MZ) un to šķērso
plānotais pašvaldības koplietošanas ceļš (Pakrasti-Ragmeži-P-124), kura plānotā
izmantošana noteikta kā „Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija” (T).
Saistošo noteikumu Nr.21 76. punkts nosaka, ka visās plānotās izmantošanas teritorijās nav
ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams sakaru, satiksmes,
ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības, elektroapgādes,
navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības nodrošināšanai.
Saistošo noteikumu Nr.21 296.1. punkts nosaka, ka nolūki, kādos atļauts izmantot zemi,
būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai būves uz zemes, kas paredzēta tehnisko
objektu teritorijā (T) ir autoceļš.
Saistošo noteikumu Nr.21 298. punkts nosaka, ka pašvaldības reģistrēto un plānoto
koplietošanas ceļu nodalījuma joslas platums ir 9,5 m no ceļa ass uz katru pusi,
aizsargjoslas platums ir 30 m no ceļa ass uz katru pusi.
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 „Slīteres nacionālais
parks” (kadastra Nr. 8862 005 0102) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862
007 0268, sadalot to piecās 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 un plānoto
koplietošanas ceļu veidošanai.
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: Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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21.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Medņi”
Pamats
1.
Leona Aukmaņa, Rasmas Amoliņas un Jura Kiršteina iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada Domē 24.10.2012. ar Nr.DD-3-26.1./12/524-A).
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 19.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Dundagas
pagasta apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Medņi” (kadastra Nr. 8850 018 0071) kopplatība ir 85,00 ha un
tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0071 (pēc zemes
lietošanas veida – mežsaimniecībā izmantojamā zeme).
Īpašnieki vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0071 (atrodas
Puiškalnciema teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) sadalīt trīs zemes vienībās ar
aptuvenām platībām 39,50 ha, 28,50 ha un 17,0 ha.
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 19.12.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11),
īpašuma „Medņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0071 atrodas
plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT) un plānotā nekustamā īpašuma
sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Medņi” (kadastra
Nr. 8850 018 0071) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0071, sadalot
to trīs daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ņemt vērā Dundagas novada Domes 19.12.2005.
saistošajos noteikumos Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” noteiktās
prasības zemes vienību dalīšanai.
3. Paredzēt piekļuvi jaunveidojamām zemes vienībām no esošajiem vai plānotajiem
servitūta ceļiem.
4. Piekļuvi jaunveidojamām zemes vienībām saskaņot ar AS „Latvijas Valsts meži”.
5. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
6. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Leonam Aukmanim, „Majori”, Laukmuiža, Dundagas pag., Dundagas
nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 324.

22.11.2012.

22.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Klārmuiža”
Pamats
1. SIA „Konteko” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.11.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/551-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 pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Klārmuiža” (kadastra Nr.8850 022 0068) kopplatība ir 65,10 ha
un tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0068.
Īpašnieks vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0068 (atrodas
Klārmuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) sadalīt divās daļās, veidojot zemes
vienības aptuveni 37 ha (atstājams nosaukums „Klārmuiža”) un 28,1 ha platībā
(piešķirams nosaukums „Klārzeme”).
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 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
īpašuma „Klārmuiža” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0068 plānotais
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Meža teritorijas”
(MT) un plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
Nr.11 prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Klārmuiža”
(kadastra
Nr. 8850 022 0068) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0068,
sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuvi jaunveidojamai zemes vienībai no plānotajiem servitūta ceļiem.
4. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Izsniedzams personīgi novada domē SIA „Konteko” pārstāvim.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 325.

22.11.2012.

23.§
Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
Pamats
MK 16.10.2012. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.punkts.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.275 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
Mērķis
Izstrādāt Dundagas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus.
Izvērtējums
Saskaņā ar MK 16.10.2012. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.punktu pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi organizē un vada ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs –
pašvaldības amatpersona vai darbinieks.
Dundagas novada Dome 25.10.2012. ar lēmumu Nr.275 nolēma mainīt attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes vadītāju. 25.10.2012. Domes lēmumā Nr.275 netika
norādīti tie attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes vadītājs tiek mainīts.
Dundagas novada Dome nolemj:
Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Dundagas novada Attīstības
programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāju Gunti Kļaviņu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 326.

22.11.2012.

24.§
Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu
Pamats
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.274 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 8. un 9.punkti.
Mērķis
Dundagas novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
sagatavošana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde ir uzsākta
saskaņā ar 28.06.2012. Domes lēmumu Nr.188 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar 28.06.2012. Domes lēmuma
Nr.188 3.punktu ir apstiprināts Darba uzdevums.
Darba uzdevuma 5.punktā Dome noteica pasākumus sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanai Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesā:
Nodrošinot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu darba grupās;
Nodrošinot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sabiedriskajās apspriedēs.
Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu darba grupās ir jāizpilda MK
25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 8.1.apakšpunkta prasības:
sabiedrības pārstāvjus izvēlas ar atklātas procedūras palīdzību, publicējot
informāciju par darba grupas (vai konsultatīvās padomes) izveidi un iespējām tajā
pieteikties institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī, ja iespējams,
izplatot to citos sabiedrībai pieejamos veidos.
Lai nodrošinot sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sabiedriskajās apspriedēs ir jāizpilda
MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 9.punkta nosacījumi, kas attiecas uz sabiedriskās
apspriedes organizēšanu:
9.1. informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;
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9.2. nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institūcijas mājaslapā
ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams, informāciju var
izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos.
Vērtējot Dundagas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība"/
ilgtspejigas_attistibas_stratēģija pieejamo informāciju, līdz 25.10.2012. nav izpildīts
Dundagas novada Domes 28.06.2012. Darba uzdevuma 5.punkts.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmuma Nr.274 izpildi (speciālistu un politiķu
diskusiju) ir racionāli organizēt kopā ar sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu saskaņā
ar Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr.188 Darba uzdevuma 5.punktu (MK
25.08.2009. noteikumi Nr.970).
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu;
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupā iekļaut Domes
un pašvaldības pārstāvjus:
2.1. domes priekšsēdētāja Gunta Abaja;
2.2. izpilddirektors Mareks Griciks;
2.3. attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns;
2.4 projektu vadītājs Guntis Kļaviņš
3. organizēt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās
apspriedes:
3.1. par ilgtermiņa attīstības vīziju, pamatnostādnēm un stratēģiskajiem mērķiem –
26.11.2012.;
3.2. par ilgtermiņa prioritātēm un novada specializāciju – 28.11.2012;
3.3. par telpiskās attīstības perspektīvu – 30.11.2012.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 327.

22.11.2012.

25.§
Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188
grozījumiem
Pamats
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.187. „Par Dundagas novada Attīstības
programmas izstrādes grafika precizēšanu”.
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.274. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
Dundagas novada Domes 25.10.2012. lēmums Nr.277. „Par Dundagas novada Attīstības
programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”.
MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem 66.punkts.
Mērķis
Dundagas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
sagatavošana.
Izvērtējums
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmumā Nr.187. „Par Dundagas novada Attīstības
programmas izstrādes grafika precizēšanu” Darba uzdevuma 3.1.apakšpunktā tika
noteikts termiņš, kurā Attīstības programmas projekts nododams publiskai apspriešanai
– 2012.gada augusts. 25.10.2012. Dome atlika jautājuma izskatīšanu par Attīstības
programmas projekta nodošanu publiskai apspriešanai (lēmums Nr.277. „Par Dundagas
novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”).
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” Darba uzdevuma 6.2.apakšpunktā
tika noteikts termiņš, kurā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts nododams
publiskai apspriešanai – 2012.gada septembris.
25.10.2012. Dome nolēma līdz 06.12.2012. turpināt diskusiju par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas plāna projektu.
Ņemot vērā, ka Dome lēmumu par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
projekta nodošanu publiskai apspriešanai var pieņemt 20.12.2012. sēdē, dokumenta
projekta publisko apspriešanu var organizēt 2013.gada janvārī.
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Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta nosacījumu, ka
pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, Attīstības programmas projektu nevar nodot publiskai apspriešanai pirms
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Grozīt Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr.188. „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” Pielikuma 6.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
6.1. 1.redakcijas izstrāde – līdz 2012.gada 7.decembrim;
6.2. publiskā apspriešana – 2013.gada janvāris;
6.3. gala redakcijas izstrāde – 2013.gada februāris – marts;
6.4. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta apstiprināšana –
2013.gada marts.
2. Grozīt Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 187 „Par Dundagas novada
Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu” Pielikuma Nr.1 6.punktu
„Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi” un izteikt Pasākumu
saraksta 3., 4. un 5.daļu sekojošā redakcijā:
3.Publiskā apspriešana – 2013.gada janvāris;
4.Gala redakcijas izstrāde – 2013.gada februāris – marts;
5. Dundagas novada Attīstības programmas projekta apstiprināšana – 2013.gada marts.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 328.

22.11.2012.

26.§
Par zemju nomu
26.1. Pamats
1. Vētras Pūliņas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/336-P.
2. MK noteikumi Nr.644 no 2005.gada 30.augusta “Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts Vētras Pūliņas iesniegums ar lūgumu pagarināt 29.03.07. noslēgto zemes
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra Nr.8850 020 0296,
platība 0,025 ha uz pieciem gadiem. V. Pūliņai zemes nomas pirmtiesības piešķirtas
saistībā ar MK noteikumiem Nr. 644.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt Vētrai Pūliņai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 8850 020
0296 uz pieciem gadiem.
Lēmums nosūtāms: V.Pūliņai.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 329.

22.11.2012.

26.§
Par zemju nomu
26.2. Pamats
1. SIA “Dundaga” iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/459-D.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts SIA “Dundaga” iesniegums par vēlmi pagarināt līdz 30.12.2012 spēkā esošu
zemes nomas līgumus par sekojošiem zemes gabaliem: “Vīgriežlejas pļavas” 34,79 ha ar
kad.nr. 8850 018 0101, “Pēterupes” 66,21 ha ar kad.nr.8850 002 0133 un “Karātavu
lauks” 3,10 ha ar kad.nr. 8850 025 0036. Iepriekšējais nomas līgums paredz ja
iznomātājam nav pretenziju pret nomnieku priekšroku jauna līguma noslēgšanai. Arī
domes saistošo noteikumu 9. punkts nosaka, ka ja līguma slēdzējiem vienai pret otru
nav pretenziju var līgumu pagarināt vēl uz pieciem gadiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 8-2.1./7, 8-2.1./ 9, 8-2.1./6 ar SIA “ Dundaga” uz
pieciem gadiem.
Lēmums nosūtāms: SIA “Dundaga”
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 330.

22.11.2012.

26.§
Par zemju nomu
26.3. Pamats
1. Mirdzas Pūpolbergas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/229-P.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts Mirdzas Pūpolbergas iesniegums ar lūgumu pagarināt 1.07.1998. noslēgto
zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra Nr.8850 020
0319, platība 0,06 ha uz desmit gadiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt Mirdzai Pūpolbergai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 8850
020 0319 uz desmit gadiem.
Lēmums nosūtāms: M Pūpolbergai.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 331.

22.11.2012.

26.§
Par zemju nomu
26.4. Pamats
1. Induļa Kibara iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/522-K.
2. MK noteikumi Nr.735 no 30.10.2007 “Par publiskas personas zemes nomu”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem un LR Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts Induļa Kibara iesniegums ar lūgumu pagarināt 29.03.07. noslēgto zemes nomas
līgumu par pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr.8850 014 0053 daļas
nomu, 10,4 ha platībā, uz pieciem gadiem ar izpirkšanas tiesībām. Pašvaldībām nav
tiesību slēgt zemes nomas līgumus ar izpirkuma tiesībām. Tās var zemi iznomāt vai
pārdot. Šajā gadījumā ja nomnieks vēlas iegūt nomājamo zemes gabalu savā īpašumā
pašvaldība var lemt par konkrētā zemes gabala pārdošanu izsolē. Ja dome nelemj par
zemes gabala pārdošanu var lemt par jauna zemes nomas līguma slēgšanu. Iepriekšējais
nomas līgums paredz ja iznomātājam nav pretenziju pret nomnieku priekšroku jauna
līguma noslēgšanai. Arī domes saistošo noteikumu 9. punkts nosaka, ka ja līguma
slēdzējiem vienai pret otru nav pretenziju var līgumu pagarināt vēl uz pieciem gadiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.1./174 ar Induli Kibaru par pašvaldībai piederošā
zemes gabalu ar kadastra Nr. 8850 020 0296 daļu 10,4 ha platībā uz pieciem gadiem.
Lēmums nosūtāms: I.Kibaram.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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27.§
Par piedalīšanos projekta „Mana sociālā atbildība” pasākumos
Pamats
Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.78 „Par piedalīšanos Latvijas –
Lietuvas pārrobežu projektā”.
Partnerības līgums Nr.DD-3-13.2/12/13.
Mērķis
Apgūt Latvijas un Lietuvas pieredzi par personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo
integrāciju.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumu Nr.78 „Par piedalīšanos
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā” Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi
partnerības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju un citiem 11
projekta partneriem.
Projekta mērķis ir personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas
veicināšana. Dundagas novada pašvaldība saskaņā ar Partnerības līgumu Nr.DD-313.2/12/13 ir apņēmusies nodrošināt īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumu (līdz 30
dienām gadā) personām ar garīgiem traucējumiem vismaz 5 gadus pēc projekta
noslēguma, kā arī pielāgot telpas Pils ielā 6, Dundagā atbilstoši universālā dizaina
principiem.
2012.gada beigās tiks organizēti divi semināru cikli: “Vajadzības un integrācijas iespējas
personām ar invaliditāti” un “Personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās
integrācijas veicināšana, izmantojot universālā dizaina principus”. Semināri plānoti
vairākās Kurzemes vietās, tuvākā Dundagas novadam ir Roja, kur semināri notiks
decembrī. Semināri paredzēti speciālistiem, kas strādā sociālās aprūpes un sociālo
pakalpojumu sfērā, izglītības un nevalstiskām organizācijām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības iestāžu, kas saistītas ar sociālo jautājumu
risināšanu, pārstāvju piedalīšanos semināros “Vajadzības un integrācijas iespējas
personām ar invaliditāti” un “Personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās
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integrācijas veicināšana, izmantojot universālā dizaina principus” 2012.gada
decembrī Rojā, Rojas novadā.
Lēmums nosūtāms: sociālā dienesta vadītājai I.Mauriņai.
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektoram M.Gricikam.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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28.§
Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta 1 punkts, Ministru kabineta
noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7 punkts, Dundagas
novada Domes 25.10.2012. lēmumu Nr.289 „Par vientuļas personas aprūpi” dzīvesvietā.
Mērķis
Nodrošināt kvalitatīvu sociālo darbu.
Izvērtējums
Sociālajā dienestā bija izsludināts konkurss uz sociālo darbinieku amata vietu. Atbilstoša
kandidatūra uz vakanci nepieteicās. Šobrīd ir izsludināts konkurss uz amata vietu –
sociālās palīdzības organizators. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.
panta 1 punkts nosaka, ka lai nodrošinātu iedzīvotāju profesionālu izvērtēšanu un
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt
vismaz vienam sociālā daba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem. Ministru
kabineta noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7
punkts
nosaka, ka pašvaldības Sociālajā dienestā ar klientiem strādā ne mazāk kā trīs sociālā
darba speciālisti, tai skaitā viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem,
otrs – darbam ar pilngadīgām personām un trešais – sociālās palīdzības organizators.
Sociālā dienesta vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
nodrošināšanai piesaistīt arī citus speciālistus. Šobrīd Sociālajā dienestā strādā viens
sociālā darba speciālists darbam ar ģimenēm un bērniem, pansijas vadītāja divas dienas
nedēļā pieņem klientus kā sociālais darbinieks Sociālajā dienestā. Ar šā gada 24.07.2012.
tika pārtrauktas darba attiecības ar sociālo aprūpētāju. Pamatojoties uz Dundagas
novada Domes 25.10.2012. lēmumu Nr.289 „Par vientuļas personas aprūpi” dzīvesvietā,
Sociālajam dienestam ir jānodrošina sociālā aprūpe dzīvesvietā.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Iekļaut pašvaldības amata katalogā Sociālās palīdzības organizatora amata vietu,
nosakot 39. Sociālais darbs amata saimi II līmeni un aprūpētāja amata vietu, nosakot 39.
Sociālais darbs amata saimi I līmeni.
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, Finanšu speciālistei
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, Finanšu speciālistei

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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29.§
Par atlīdzības noteikšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Noteikt pašvaldības amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas kārtību pārejas posmā.
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2012.gada 27.septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.242
“Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”. Ar lēmumu, cita starpā, tika
noteikts, ka noteikumi stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas brīdi, bet līdz 2013.gada
budžeta apstiprināšanai nepiemēro noteikumu 3.punktu, II., III., IV.nodaļu, 19.punktu.
Lēmuma pieņemšanas laikā netika paredzēts, ka laika periodā līdz 2013.gada
budžeta apstiprināšanai tiks pieņemti darbā jauni darbinieki. Tādēļ arī noteiktā pārejas
procedūra precīzi nerisina jaunu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas
kārtību.
Situācijas risinājums- līdz 2013.gada budžeta pieņemšanai atļaut piemērot
iepriekšnoteikto darba samaksas noteikšanas kārtību un metodiku.
Dundagas novada Dome nolemj:
Līdz 2013.gada budžeta projekta apstiprināšanai, pašvaldības darbinieku amatalgas
noteikšanai, kuriem mainās darba līguma nosacījumi vai tiek dibinātas jaunas darba
attiecības, piemērot 2010.gada 25.augustā apstiprināto nolikumu „Par atlīdzību
Dundagas novada pašvaldībā” un 2010.gada 24.novembrī apstiprināto metodiku
amatalgu noteikšanai Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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30.§
Par brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju Dundagas
novadā apstiprināšanu
Pamats
Biedrību un nodibinājumu likums, 8.pants, Jaunatnes likuma 9. un 10.pants
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā tiks apliecināta personas pieredze, kas gūta ilgstoši veicot
brīvprātīgo darbu Dundagas novada biedrībās, nodibinājumos un pašvaldības iestādēs.
Izvērtējums
Par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu
sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties ar biedrību vai nodibinājumu darba
tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā
mērķa sasniegšanu. Brīvprātīgo darbs pamatojas uz abpusēju izdevīgumu, kur ieguvējs
ir organizācija, kas iegūst motivētus un entuziasma pilnus brīvprātīgos, kas ļauj
organizācijai labāk sasniegt savus mērķus un vienlaikus rada arī pozitīvu sabiedrisko
tēlu un ieguvējs ir arī brīvprātīgais, kas var apgūt jaunas prasmes, justies noderīgs, iegūt
jaunus kontaktus un apziņu, ka var sniegt palīdzību.
Vadlīniju izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir jaunietis vecumā no 13 līdz 25
gadiem. Vadlīnijas nosaka brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu
vienotas brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu Dundagas novadā. Jauniešu brīvprātīgā
darba koordināciju veic jaunatnes lietu speciālists, sadarbojoties ar visiem brīvprātīgā
darba organizētājiem Dundagas novadā. Informācija par brīvprātīgā darba iespējām
Dundagas novada valsts vai pašvaldību iestādēs, biedrībās un nodibinājumos pieejama
Dundagas novada mājas lapā www.dundaga sadaļā Jauniešiem.
Brīvprātīgā darba stundu un veikto pienākumu uzskaiti apkopo grāmatiņā
''Brīvprātīgā darba stundas'' un izsniedzot sagatavotu apliecinājumu par veikto
brīvprātīgo darbu. Izsniegtie apliecinājumi tiek reģistrēti un uzglabāti lietvedībā.
Atkarībā no nostrādāto stundu skaita, reizi gadā publiski sveic brīvprātīgā darba
veicējus, paredzot tam līdzekļus Sporta un jaunatnes budžetā.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt brīvprātīgo darba organizēšanu Dundagas novadā. Sporta un jauniešu lietu
organizatorei sagatavot brīvprātīgo darba vadlīnijas.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada sporta un jauniešu lietu organizatorei
Aigai Ūdrei

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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31.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
PAMATOJUMS
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts un 27.punkts; Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta
sestā un septītā daļa;
2. G.Abajas personīgs iesniegums (reģ.Nr. 3-26.2./12/573-A no 20.11.2012.)
MĒRĶIS
Piešķirt atvaļinājumu Dundagas novada domes priekšsēdētājai
IZVĒRTĒJUMS
Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas Guntas Abajas lūgums piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 1
kalendāro nedēļu no 2012.gada 3.decembra līdz 2012.gada 9.decembrim.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Guntai Abajai ikgadējo
atvaļinājumu 1 kalendāro nedēļu no 2012.gada 3.decembra līdz 2012.gada 9.decembrim.
LĒMUMS NOSŪTĀMS
Lindai Pavlovskai; Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram Marekam Gricikam;
Kancelejai; Grāmatvedībai
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