LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2.
2013.gada 24.janvārī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunta Abaja, Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece,
Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs
Nepiedalās: - Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Tija Liepa - darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Zinta Eizenberga, Aldis Pinkens, Alnis Auziņš, Inga Ralle,
Aigars Šturms, Diāna Siliņa, Guntis Kļaviņš, Guntis Kārklevalks, Lauris Laicāns, Ruta
Emerberga, Ilona Onzule, Andis Kojro
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Novada domes izpilddirektora un priekšsēdētājas p.i. ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
2. Par automašīnas atsavināšanu
3. Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens”
4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā
5. Par līgumu ar Talsu Sporta skolu
6. Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā
7. Par NĪ N parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8. Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu
9. Par vadības grupas pārstāvi projektā
10. Par saistošajiem noteikumiem NĪN
11. Par saistošajiem noteikumiem zemes nomas maksas noteikšanai
12. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos
13. Par telpu nomas maksu TN (Prieka Vēsts)
14. Par izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu
15. Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā
16. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru
17. Par studiju maksas segšanu
18. Par dzīvokļu jautājumiem
19. Par 2012.gada budžeta izpildi
20. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
21. Par budžetu 2013.gadam
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1.§
Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par paveiktajiem un uzsāktajiem
darbiem un procesiem:
1. Par īpašuma „Zēņu dīķis” apsaimniekošanu – notiek sabiedriskā apspriešana 10.31.janvāris. Šobrīd saņemti 60 iesniegumi.
2. Par īpašumu „Jūras Pērles”- fiziska apsardze tiks nodrošināta līdz 28.01.2013. Turpmāk
paredzēts izmantot videonovērošanu.
3. Ir notikusi projekta „Dundagas vēsturiskā centra labiekārtošana” prezentācija
4. Labklājības ministrijā Mazirbes skola ir reģistrēta kā sociālo pakalpojumu sniedzējs
5. Tiek izstrādāts pašvaldības ēkas „Līkā muiža" jumta rekonstrukcijas projekts
6. Skolas piena programma tiek realizēta visās pašvaldības izglītības iestādēs Dundagā,
Mazirbē un Kolkā
Jautājumi:
G.Abaja- Vai ir paredzēti līdzekļi „Līkās muižas” apsaimniekošanai?
I.Ralle – Tikai tehniskā projekta pabeigšanai

2.§
Par automašīnas atsavināšanu
L.Pavlovska, A.Zumbergs
Pamats
Dundagas novada Domes 22.11.2012. lēmums Nr.307 „Par pašvaldības autotransportu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par automašīnas atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par finansējumu SIA Ziemeļkurzeme un SIA Kolkas Ūdens
L.Pavlovska
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par finansējumu SIA „Ziemeļkurze” un SIA „Kolkas ūdens””.
Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā
L.Pavlovska
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi
izglītības jomā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par līgumu ar Talsu Sporta skolu
L.Pavlovska
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par līgumu ar Talsu Sporta skolu”. Lēmums pievienots
protokolam.

6.§
Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā
L.Pavlovska, G.Abaja
Pamats
Piekrastes ciemu iedzīvotāju pārstāvniecības iesniegums 18.12.2012
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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7.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
L.Pavlovska, G.Abaja
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 11) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas
08.01.2013.. vēstule Nr. 91 (saņemta Dundagas novada Domē 10.01.2013.,
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/13/29).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
Darba grupu
Ziņo G.Kļaviņš; L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188. Darba uzdevuma 5.punkts.
2. Dundagas novada Domes 22.11.2012. lēmuma Nr.326. 1.punkts.
3. MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 8.1.apakšpunkts.
4. Pieteikumi dalībai Darba grupā:
Kolkas ciema valdes (20.11.2012. Nr.DD-3-26.1/12/574-K),
Mednieku biedrība „Dūmele” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/579-M),
SIA „Dundaga” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/580-D),
Biedrība „Ziemeļkurzemes piekraste” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/583-&),
Biedrība Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/584-D),
SIA „REMM” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/585-R),
Dženeta Marinska (27.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/595-M).
5. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. Saistošie noteikumi Nr.47 „Dundagas
novada pašvaldības nolikums” 15.punkts.
Diskusija izvēršas par izveidojamās darba grupas darbības mērķi un lēmumu
pieņemšanas tiesībām.
G.Abaja- Kādi ir darba grupas uzdevumi? Tai varētu būt tikai konsultatīvs raksturs, jo
darba grupas locekļi ir piesaistīti sabiedriskā kārtā, bet nav plānošanas speciālisti. Kā
būs ar darba grupas darba apmaksu, jo pēc nolikuma tādai būtu jābūt.
G.Kļaviņš- Darba grupa tiek veidota pēc domes lēmuma ar mērķi iesaistīt sabiedrību.
Darba uzdevums tiek gatavots un tiks noteikts februārī.
G.Abaja- dokuments ir jāizstrādā speciālistiem, un tādēļ šai darba grupai var būt tikai
konsultatīvs raksturs.
A.Zumbergs – šī darba grupa ne ar ko neatšķiras no citām, tādēļ tās locekļu darbs būtu
jāapmaksā.
G.Abaja- Ir jānodala speciālisti no konsultantiem
Vienojas papildināt lēmuma projektu ar precizējumu „Konsultatīvajā darba grupā”
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
Darba grupu”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par vadības grupas pārstāvi projektā
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība”
vadības grupas pārstāvi
L.Pavlovska
Pamats
Dundagas novada Domes 06.12.2012. lēmums Nr.337 „Par Guntas Abajas atcelšanu no
novada domes priekšsēdētājas amata”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par vadības grupas pārstāvi projektā”. Lēmums pievienots
protokolam.

10.§
Par saistošajiem noteikumiem Nekustamā īpašuma nodoklim 2013.gadā
Ziņo A.Šturms; L.Pavlovska, G.Abaja
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par saistošajiem noteikumiem Nekustamā īpašuma nodoklim
2013.gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par saistošajiem noteikumiem zemes nomas maksas noteikšanai
L.Pavlovska
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa, 45.panta ceturtā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par saistošajiem noteikumiem zemes nomas maksas
noteikšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos
L.Pavlovska
Pamatojums:
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”
2.2. pants 100.punkts
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot izdevumos.
Dundagas novada Domes grāmatvedības politika. 03.08.2009. lēmums Nr.252.
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu
izdevumos”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par telpu nomas maksu TN (Prieka Vēsts)
L.Pavlovska
Pamats
1. Kristiešu draudzes mācītājas M. Kirkopas iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/645-K.
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.
4) Dundagas novada domes lēmums 15.§ Nr.314
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par telpu nomas maksu TN (Prieka Vēsts)”. Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu
L.Pavlovska
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Administratīvā procesa likuma 81.panta
otrās daļas 1.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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15.§
Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā
L.Pavlovska
Pamats
Personas iesniegums
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 1. punktu,
persona, ir Latvijas Republikas pilsonis, kuram ir tiesības saņemt sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.§
Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru
L.Pavlovska
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piektā daļa, 61.panta ceturtā daļa, MK
2012.gada 22.maija not. Nr.348 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas
noteikumu” 24.5 apakšpunkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas
centru”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par studiju maksas segšanu
L.Pavlovska, I.Jānberga
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta
pirmā un trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par studiju maksas segšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par dzīvokļu jautājumiem
L.Pavlovska
18.1.

Par dzīvojamās platības piešķiršanu

Pamats
E.L. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/639-L, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
18.2. Par īres līguma pagarināšanu A. A.
PAMATOJUMS
1) A. A. iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/650-A no 28.12.2012
2) Sociālā dienesta izziņa par trūcīgas personas statusu.
3) Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no
24.03.2010 punkts 2.1.
4) Īres līguma punkts 3.2.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par 2012.gada budžeta izpildi
L.Pavlovska
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par 2012.gada budžeta izpildi”. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
L.Pavlovska, G.Abaja
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 minūtes.

21.§
Par budžetu 2013.gadam
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Abaja, J.Jānberga, A.Zumbergs, R.Rūmniece, B.Ose,
I.Jānberga
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Novada domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska nolasa domes priekšsēdētāja p.i.
ziņojumu Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Dundagas novada Domes budžetu
2013.gadam” (pievienots protokolam).
Diskusijas:
G.Abaja- piezīme par formulējumu par plānotajiem ieguldījumiem- jānorāda apkures
katla ierīkošana pašvaldības ēkā, kurā nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu, nevis
SIA „Dundagas veselības centrs” ēkā
A.Zumbergs norāda, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem domes priekšsēdētāja p.i.
ziņojumam ir jābūt daudz plašākam. No likumā noteiktajām prasībām, izpildīta ir tikai
viena.
I.Jānberga ierosina pieņemt ziņojumu.
G.Abaja-tā kā šis ir vēlēšanu gads, ziņojumā varēja dot norādes nākamajam deputātu
sastāvam
R.Rūmniece uzskata, ka ziņojumā ir atspoguļots viss par 2013.gada plānoto budžetu
B.Ose ierosina apstiprināt budžetu, jo detalizēti tas ir skatīts vairākās komiteju sēdēs
Par sastādīto budžeta plānu 2013.gadam ziņo finanšu speciāliste Zinta Eizenberga,
norādot, ka 2013.gadā ievērojami pieaug ieguldījums investīciju projektos.
Ierosina veikt vēl papildus konstatētās nepilnības – izslēgt no Kolkas pamatskolas
internāta Ls 5250 telpu remontam, jo tas ir jau iekļauts Kolkas pamatskolas budžetā, un
šo summu sadalīt- Ls 1812,- pārvaldes budžetā lietvedības sistēmas Namejs uzturēšanas
līguma nosacījumu izpildei un pārējo summu Ls 3438,- novirzīt uz atlikumu.
Diskusijas:
A.Zumbergs ierosina precizēt investīciju plānā PII „Kurzemīte” jumta rekonstrukcijas
1.kārta
9

G.Abaja- kādēļ nav ievērota vienāda attieksme attiecībā par degvielas iekļaušanu
budžetā- kādam tā ir izņemta no iestādes vai struktūrvienības budžeta ārā, citam atstāta.
I.Ralle informē, ka tas tiks novērsts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, I.Jānberga, R.Rūmniece,
Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde), pret- nav, atturas – 1 (A.Zumbergspiedalījās izstrādē)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par budžetu 2013.gadam”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta 14.59.
Protokols parakstīts 28.01.2013.

Sēdes vadītāja

L.Pavlovska

Protokolēja

S.Kokoreviča

10

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 2.
24.01.2013.

2.§
Par automašīnas atsavināšanu
Pamats
Dundagas novada Domes 22.11.2012. lēmums Nr.307 „Par pašvaldības autotransportu”.
Mērķis
Automašīnas atsavināšana izsolē.
Izvērtējums
Dundagas novada Dome 22.11.2012 nolēma veikt automašīnas VW PASSAT ar valsts
reģistrācijas numuru FK 9064 atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir
saņēmusi eksperta slēdzienu par automašīnas VW PASSAT ar valsts reģistrācijas
numuru FK 9064 faktisko vērtību. Saskaņā ar 12.12.2012. automašīnas faktiskās
vērtības aktu Nr.0006-1-1/2012, ko sagatavoja SIA „ISLAT” eksperts Arvis Ozoliņš,
automašīnas faktiskā vērtība ir 450,00 lati (tai skaitā PVN).
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt automašīnas VW PASSAT ar valsts reģistrācijas numuru FK 9064 izsoles sākuma
cenu 450,00 lati (tai skaitā PVN).
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 3.
24.01.2013.

3.§
Par finansējumu SIA Ziemeļkurzeme un SIA Kolkas Ūdens
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Mērķis
Atbalstīt ūdenssaimniecības uzņēmumus
Izvērtējums
Likumā “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir iedzīvotāju apgāde
ar ūdeni un kanalizācijas sistēmu uzturēšana. Lai uzņēmumi varētu sekmīgi darboties
nepieciešams finansiāls atbalsts, lai atvieglotu uzņēmumu darbību.
Šāds atbalsts tiek sniegts no 2008.gada. 2012.gadā tika lemts, šo dotāciju piesaistīt
paceltajam ūdens daudzumam iepriekšējos gados un tas ir SIA “Ziemeļkurzeme” ir 0,06
Ls/m³, bet SIA “ Kolkas ūdens” tas ir 0,03 Ls/m³ par katru paceltā ūdens kubikmetru.
2011.gadā SIA “Ziemeļkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir 56 000 m³, bet SIA “Kolkas
ūdens” paceltais ūdens daudzums ir 92 000 m³. 2012.gadā SIA “Kolkas ūdens” paceltais
ūdens daudzums ir 110 844 m³, bet SIA “Ziemeļkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir
74940 m³. Ja atbalsta apmērs par pacelto ūdens kubikmetru paliek 2011.gada līmenī, tad
ņemot vērā 2012.gadā pacelto ūdens daudzumu 2013.gadā SIA “Ziemeļkurzeme”
finansējums būtu 0,045 Ls/m³ (2012. gadā 0,06 Ls/m³) un SIA “Kolkas ūdens” 0,025
Ls/m³ (2012.gadā 0,03 Ls/m³).
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu uzņēmumiem SIA “Ziemeļkurzeme” 0,045 Ls/m³ paceltā ūdens,
jeb 280 Ls mēnesī un SIA “Kolkas ūdens” 0,025 Ls/m3 paceltā ūdens, jeb 230 Ls
mēnesī.
Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei: CA grāmatvedībai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 4.
24.01.2013.

4.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā
IZVĒRTĒJUMS
Jau kopš novada izveidošanas Dundagas novada dome slēgusi sadarbības līgumu
ar Talsu novada Izglītības pārvaldi par Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētajām
funkcijām. Lai noteiktu līguma summu attiecīgajam gadam tiek veikts aprēķins un
noteiktas vidējās viena skolēna izmaksas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados
un aprēķināta katra novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.
Līdz šim Talsu un Dundagas novadiem nav bijušas pretenzijas par sadarbības
kvalitāti.
Kopējās izmaksas sastāda Ls 3744 gadā jeb Ls 312 mēnesī.
Iepriekšējā gadā sadarbības līgumā bija paredzēta arī Talsu novada maksa par
pakalpojumu, ko sniedz Dundagas novads pārvadājot uz Mazirbes speciālo
internātpamatskolu un mājup Talsu novadā deklarētos (dzīvojošos) Mazirbes skolas
skolēnus. Šajā mācību gadā šādu bērnu skaits ir 8. Sarunās par šī gada sadarbības līgumu
panākta vienošanās par pārvadājumu izdalīšanu atsevišķā līgumā, paredzot to pārskatīt
pēc reālo braucēju skaita vismaz 2 reizes kalendārajā gadā (uz 1.janvāri un 1.septembri).
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi par kopējo summu Ls 3744 gadā.
2. Dundagas novada juriskonsultam Aigaram Šturmam sagatavot līguma projektu ar
Talsu novadu par Talsu novadā
deklarēto Mazirbes
speciālās
internātpamatskolas skolēnu pārvadājuma pakalpojuma sniegšanu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 5.
24.01.2013.

5.§
Par līgumu ar Talsu Sporta skolu
PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā
IZVĒRTĒJUMS
Līdz šim Dundagas volejbola grupas ir Talsu novada Sporta skolas sastāvā.
2011.gadā tika panākta vienošanās, ka transporta izdevumus sedz Dundagas novads.
Šāda paša vienošanās panākta par 2012.gadu un 2013.gadu.
Talsu novads 2013.gadā piedāvā turpināt sadarbību profesionālās ievirzes
programmu īstenošanā Talsu novada Sporta skolas sastāvā, bet Dundagas novads sedz
daļu (proporcionāli audzēkņu skaitam) no administrācijas atalgojuma un licenču
summu.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumu Nr.230,
Dundagas novada dome apņemas pilnībā nodrošināt finanšu līdzekļus, kas saistīti ar
volejbola profesionālās ievirzes izglītības Dundagas treniņgrupu mācību procesa,
sacensību un transporta izdevumiem.
Tiek piedāvāti 3 izcenojumu varianti, kuros atšķiras darbinieku izmaksas (pēc piedāvātā
apjoma):
1) Par kopējos summu Ls 1582.80
2) Par kopējos summu Ls 1276.80
3) Par kopējos summu Ls 1077.36
Kopīgās sarunās panākta vienošanās par līguma slēgšanu par kopējo summu
1077,36 Ls (mēnesī 89,78 Ls).
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Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt līgumu ar Talsu novada Sporta skolu par sadarbību profesionālās ievirzes
programmu realizāciju volejbolā Talsu novada Sporta skolas sastāvā par kopējo summu
Ls 1077,36 gadā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 6.
24.01.2013.

6.§
Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā
Pamats
Piekrastes ciemu iedzīvotāju pārstāvniecības iesniegums 18.12.2012
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punkts
Mērķis
Veicināt kultūras un sabiedriskās dzīves pieejamību un attīstību Dundagas novadā
Izvērtējums
Dundagas novada dome 18.12.2012 ir saņēmusi astoņu Kolkas pagasta
piekrastes iedzīvotāju parakstītu iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības
finansējumu piekrastes kultūras pasākumu organizatora algošanai Mazirbes Lībiešu
tautas namā.
10.01.2013 SIK komitejas sēdē piedalījās viena no iesnieguma parakstītājāmV.Millere, kura informēja par 2012. gadā izdarīto gan Mazirbes Lībiešu tautas nama
apsaimniekošanā, gan pēc savas iniciatīvas ar domubiedru atbalstu vairāku kultūras
notikumu organizēšanā. Līdz šim visas aktivitātes ir tikušas veiktas bez finansiāla
atbalsta no pašvaldības. Pašvaldība patstāvīgi nav organizējusi nekādus pasākumus
piekrastē, izņemot piedalījusies Līvu svētku organizēšanā un Slīteres ceļotāju dienu
pasākumos.
V.Millere ir iesniegusi vēlamo 2013. gada Mazirbes pasākumu un aktivitāšu
plānu un izmaksas Ls 1379,14 apmērā (pielikumā). Ir plānoti gan kultūrvēsturiskas
ievirzes, gan tradicionāli, gan atpūtas-izklaides pasākumi, kā arī organizēta novadā
notiekošo pasākumu apmeklēšana.
Pašvaldībai pieņemamākais Kolkas pagasta piekrastes ciemu, tajā skaitā
Mazirbes ciema, kultūras dzīves organizēšanas modelis būtu deleģēt atsevišķu likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā minētajā pašvaldības funkcijā
(“rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.”) ietilpstošu uzdevumu
sabiedriskai organizācijai, budžetā paredzot uzdevumu veikšanai atbilstošu
finansējumu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Paredzēt Dundagas novada domes 2013. gada budžetā struktūrā Dotācijas sabiedriskām
organizācijām Ls 1000,00 2013. gada pasākumu plāna realizācijai Mazirbes ciemā.
Dotāciju izmaksāt, sadalot to četrās daļās.
Lēmums nosūtāms: V. Millere, Centrālā administrācija, Kolkas pagasta pārvalde
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 7.
24.01.2013.

7.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 11) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces
Cgojevas 08.01.2013.. vēstule Nr. 91 (saņemta Dundagas novada Domē
10.01.2013., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/13/29).
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
SIA „Kolkas liedags” īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no 29.02.2008.
atrodas:
1) Apbūvēts nekustamais īpašums „a/s Kolka” ar kadastra Nr. 8862 507 0002.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 146A.
2) Apbūvēts nekustamais īpašums „Ronīši” ar kadastra Nr. 8862 007 0251 uz kura
esošās ēkas nepieder zemes īpašniekam. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu
zemesgrāmatu
nodaļas
Kolkas
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000035864.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu SIA „Kolkas liedags” ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par
minētajiem īpašumiem.
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.
SIA „Kolkas liedags” nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt
nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 15.01.2013.
uzņēmumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds:
19

1) par īpašumu „a/s Kolka” Ls 10241,24, tajā skaitā nokavējuma nauda Ls 2627,93.
2) par īpašumu „Ronīši” Ls 146,20, tajā skaitā nokavējuma nauda Ls 23,44.
Dundagas novada Dome 10.01.2013. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces
Cgojevas vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/13/29), kurā lūdz paziņot par nodokļa
parāda esamību nekustamiem īpašumiem „a/s Kolka” un „Ronīši”, jo uz minētajiem SIA
„Kolkas liedags” īpašumiem 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 SIA „Kolkas liedags”, reģ. Nr. 40003907032 par īpašumu „a/s Kolka”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 7613,31 (septiņi tūkstoši seši simti
trīspadsmit lati un 31 santīmi), nokavējuma naudu Ls 2627,93 (divi tūkstoši seši simti
divdesmit septiņi lati un 93 santīmi), kopā Ls 10 241,24 (desmit tūkstoši divi simti
četrdesmit viens lats un 24 santīmi) un īpašumu „Ronīši” nekustamā īpašuma
pamatparādu Ls 122,76 (viens simts divdesmit divi lati un 76 santīmi), nokavējuma
naudu Ls 23,44 (divdesmit trīs lati 44 santīmi), kopā 146,20 (viens simts četrdesmit
seši lati un 20 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:
1. SIA „Kolkas liedags” – Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Rīgas iela 5-1, Talsi, LV-3201

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 8.
24.01.2013.

8.§
Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba
grupu
Pamats
1. Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188. Darba uzdevuma 5.punkts.
2. Dundagas novada Domes 22.11.2012. lēmuma Nr.326. 1.punkts.
3. MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 8.1.apakšpunkts.
4. Pieteikumi dalībai Darba grupā:
Kolkas ciema valdes (20.11.2012. Nr.DD-3-26.1/12/574-K),
Mednieku biedrība „Dūmele” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/579-M),
SIA „Dundaga” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/580-D),
Biedrība „Ziemeļkurzemes piekraste” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/583-&),
Biedrība Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/584-D),
SIA „REMM” (21.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/585-R),
Dženeta Marinska (27.11.2012. Nr.DD-3-26.2/12/595-M).
5. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. Saistošie noteikumi Nr.47 „Dundagas
novada pašvaldības nolikums” 15.punkts.
Mērķis
Nodrošināt sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā.
Izvērtējums
Dundagas novada Dome 22.11.2012. ar lēmumu Nr.326 izveidoja Darba grupu 4
personu sastāvā: domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, izpilddirektors Mareks Griciks,
attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, projektu vadītājs Guntis Kļaviņš.
Dundagas novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde ir uzsākta
saskaņā ar 28.06.2012. Domes lēmumu Nr.188. Ar šo lēmumu ir apstiprināts Darba
uzdevums, kas paredz sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu darba grupās. Saskaņā ar MK
25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 8.1.apakšpunktu tika publicēts sludinājums Dundagas novada pašvaldības
interneta lapā par darba grupas izveidi un iespējām tajā pieteikties.
Pašvaldība saņēma 7 pieteikumus dalībai Darba grupā:
no Kolkas ciema valdes – Aldis Tindanovskis, no Mednieku biedrības „Dūmele” –
Dzintars Ozols, no SIA „Dundaga” - Tamāra Zoltāne un Nauris Ģērmanis, no Biedrības
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„Ziemeļkurzemes piekraste” – Rasma Sakne un Edgars Millers, no Biedrības Dundagas
bērnu dienas centrs „Mājas” – Alfa Auziņa, no SIA „REMM” – Elmārs Pēterhofs, kā arī no
Dundagas novada iedzīvotājas Dženetas Marinskas.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. Saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 15.punktu Darba grupas izveido ar Domes
lēmumu. Ar Domes lēmumu nosaka arī darba grupas kompetenci un padotību.
Dome ar 06.12.2012. lēmumu Nr.337 atcēla Guntu Abaju no Dundagas novada Domes
priekšsēdētājas amata, bet ar 02.01.2013. rīkojumu Nr.4-2.1/13/1 ir izbeigtas darba
attiecības ar pašvaldības izpilddirektoru Mareku Griciku.
Dundagas novada Dome nolemj:
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes konsultatīvajā Darba grupā
iekļaut:
1. Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Lindu Pavlovsku,
2. Izpilddirektori Ingu Ralli,
3. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu,
4. Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju Gunti
Kļaviņu,
5. Aldi Tindenovski,
6. Dzintaru Ozolu,
7. Tamāru Zoltāni,
8. Nauri Ģērmani,
9. Rasmu Sakni,
10. Edgaru Milleru,
11. Alfu Auziņu,
12. Elmāru Pēterhofu,
13. Dženetu Marinsku;
14. Aigaru Zadiņu – Attīstības un plānošanas komitejas pr-tājs
15. Benitu Osi- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pr-tāja vietniece
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 9.
24.01.2013.

9.§
Par vadības grupas pārstāvi projektā
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība”
vadības grupas pārstāvi
Pamats
Dundagas novada Domes 06.12.2012. lēmums Nr.337 „Par Guntas Abajas atcelšanu no
novada domes priekšsēdētājas amata”.
Mērķis
Nodrošināt sekmīgu projekta īstenošanu un nomainīt projekta partnera PP5 vadības
grupas pārstāvi.
Izvērtējums
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība” vadības grupā Dundagas
novada Domi pārstāvēja Gunta Abaja, kas saskaņā ar Dundagas novada Domes
06.12.2012. lēmumu Nr.337 ir atcelta no priekšsēdētājas amata. Dundagas novada
Domes priekšsēdētājas pienākumus izpilda Domes priekšsēdētāja vietniece Linda
Pavlovska.
Dundagas novada Dome nolemj:
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība” partnera PP5
pārstāvi vadības grupā apstiprināt Dundagas novada Domes priekšsēdētājas pienākumu
izpildītāju Lindu Pavlovsku.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 10.
24.01.2013.

10.§
Par saistošajiem noteikumiem Nekustamā īpašuma nodoklim 2013.gadā
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punktu
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā 2013.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013.gadā.
Izvērtējums
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro
pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 47.punkts
nosaka, ka saistošie noteikumi tiek izdoti likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā
kārtībā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.1. “Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanai 2013.gadā” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja p.i.
Lindai Pavlovskai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 11.
24.01.2013.

11.§
Par saistošajiem noteikumiem zemes nomas maksas noteikšanai
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa, 45.panta ceturtā daļa
Mērķis
Noteikt pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu zemesgabalu nomas maksas
apmēru un tās noteikšanas kārtību
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2012.gada 26.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus
Nr.17 “Par zemesgabalu nomas maksas apmēru un iznomāšanas kārtību”.
Dundagas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2012.gada 27.septembra vēstule Nr.17-1e/13168 “Par saistošajiem
noteikumiem”. Vēstulē ministrija norāda: “Vēršam uzmanību, ka publisko tiesību
subjekts, apsaimniekojot savu mantu, rīkojas privāttiesiski, piemēram, iznomājot zemi
vai telpu. Līdz ar to saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu nav
tiesiska pamata ar saistošajiem noteikumiem regulēt privāttiesiskus jautājumus.”
Ministrija arī norāda: “Vienlaikus norādām, ka likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. un 3.punkts pašvaldību
nepilnvaro izdot saistošos noteikumus.” Vēstules nobeigumā ministrija lūdz pašvaldību
precizēt saistošos noteikumus.
Saistībā ar ministrijas norādēm paskaidrojams, ka publisko tiesību subjekts,
apsaimniekojot savu mantu nerīkojas tikai privāttiesiski. Par rīcību privāto tiesību jomā
varētu uzskatīt zemes vai telpas nomas līguma noslēgšanu. Tomēr pats process, kura
rezultāts ir nomas līguma noslēgšana, nav privāttiesisks, jo tas darbojas nevis, lai
nodrošinātu privātas intereses, bet gan sabiedrības intereses. Tiesību avoti sniedz
dažādas norādes par to kā publisko tiesību subjektam publiskajās tiesībās jārīkojas ar
savu mantu, piemēram, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar mantu
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lietderīgi, tas ir, manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Līdzīgi ir arī publisko iepirkumu jomā – līguma noslēgšana uzskatāma par darbību
privāto tiesību jomā, bet process, kādā līdz līguma slēgšanai nonāk ir publisko tiesību
joma, kuru pamatā regulē Publisko iepirkumu likums.
Pašvaldība piekrīt ministrijai, ka likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. un 3.punkts pašvaldību
nepilnvaro izdot saistošos noteikumus un šo kļūdu labo. Saistošo noteikumu projekts
precizēts arī, ņemot vērā ministrijas speciālista mutiski sniegtos priekšlikumus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.2. “Par zemesgabalu nomas maksas
apmēru” projektu (pievienots pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus un lēmumu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Atcelt Dundagas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu Nr.199 “Par
saistošajiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu”.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja p.i.
Lindai Pavlovskai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 12.
24.01.2013.

12.§
Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos
Pamatojums:
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”
2.2. pants 100.punkts
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot izdevumos.
Dundagas novada Domes grāmatvedības politika. 03.08.2009. lēmums Nr.252.
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.)
Mērķis
Bezcerīgo (zaudēto) debitoru parādu norakstīšana izdevumos.
Izvērtējums:
Kolkas pagasta pārvalde veicot debitoru parādu inventarizāciju pēc stāvokļa uz
31.12.2012., par bezcerīgiem (zaudētiem) parādiem atzina mirušo debitoru
parādus par zvejas licenču nomu kopsummā par LVL 240.00 (divi simti četrdesmit
lati):
* Alfrēds DOBILIS
no 2006.gada
LVL 240.00 miris
28.12.2012.
Dundagas novada Dome nolemj:
Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt izdevumos mirušo debitoru parādus par zvejas
licences nomu LVL 240.00, pēc stāvokļa uz 31.12.2012.:
* Alfrēds DOBILIS no 2006.gada LVL 240.00 miris 28.12.2012.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 13.
24.01.2013.

13.§
Par telpu nomas maksu TN (Prieka Vēsts)
Pamats
1. Kristiešu draudzes mācītājas M. Kirkopas iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/645-K.
1) 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”.
2) Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9 no 23.12.2008 ar grozījumiem Nr.9 no
10.02.2011.
3) Dundagas novada domes lēmums 15.§ Nr.314
Mērķis
Lemt par pašvaldības īpašuma izmantošanu saskaņā ar MK noteikumiem un LR
Likumiem.
Izvērtējums
Saņemts M. Kirkopas iesniegums ar lūgumu samazināt telpu nomas maksu kopējās
remonta darbos ieguldītās summas apmērā Ls 1127,62. Saskaņā ar novada domes
lēmumu 15.§ Nr.314 no 22.11.2012 tika kompensēta summa, saskaņā ar iesniegto tāmi
Ls 757,51, apmērā. Remonta darbu laikā radās nepieciešamība veikt papildus darbus
(grīdas slīpēšana un elektroinstalācijas nomaiņa remontējamā telpā) un līdz ar to
kopējās remonta izmaksas sākotnējo tāmi pārsniedz par Ls 370,11.
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
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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
nepieciešami un derīgi. Iesniegti apmaksāti rēķini un čeki par remontdarbu veikšanu un
materiālu iegādi Ls 1127,62. Ņemot vērā, ka veiktie remonta darbi ir atzīti par
nepieciešamiem un derīgiem, samazināt nomas maksu visas remonta darbos ieguldītās
summas - Ls 1127, 62 apmērā un atlikusī summa ir Ls 370,11.
Dundagas novada Dome nolemj:
Samazināt telpu nomas maksu par telpu nomu Pils ielā 9 Dundagas kristiešu draudzei
“Prieka vēsts “ 370,11 latu apjomā.
Lēmums nosūtāms: Kristiešu draudzes mācītājai M. Kirkopai
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai un grāmatvedībai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 14.
24.01.2013.

14.§
Par būvatļaujas apstrīdēšanu
1) Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 5.decembrī saņemts Laura Špillera (turpmāk
arī - iesniedzējs) iesniegums “Par 2012.gada 22.oktobra būvatļaujas nr. 33/2012
apstrīdēšanu”, kas pašvaldībā reģistrēts ar Nr. DD-3-26.2/12.
2) Iesniedzējs norāda, ka Dundagas novada pašvaldības būvvalde 2012.gada 22.oktobrī,
izsniedzot būvatļauju Nr.33/2012 (turpmāk arī – būvatļauja):
1.
2.
3.
4.

aizskārusi iesniedzēja tiesības uz labvēlīgu vidi;
pārkāpusi samērīguma principu;
nav veikusi ietekmes uz vidi novērtējumu;
pārkāpusi Slīteres nacionālā parka likuma 8.panta otrās daļas 2.punktu.

3)
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 4.pantu un minētā
likuma pielikumu Slīteres nacionālais parks ir aizsargājama teritorija un ietilpst nacionālo
parku kategorijā. Minētā likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nacionālo parku galvenie
uzdevumi ir ne tikai dabas aizsardzība, bet arī izglītošanas un atpūtas organizēšana.
Arī Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka aizsargjosla izveidota ne tikai,
lai novērstu erozijas procesu attīstību un teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, bet arī, lai
nodrošinātu dabas resursu izmantošanu atpūtai un tūrismam.
Iepriekš minētais nozīmē, ka sabiedrības tiesības uz labvēlīgu vidi ietver ne tikai
dabas aizsardzību, bet arī dabas izmantošanu izglītošanai un atpūtai. Dabas izmantošana
izglītošanai un atpūtai iespējama, ja tam radīti pozitīvi priekšnoteikumi. Viens no šādiem
priekšnoteikumiem ir, lai radīta atbilstoša infrastruktūra, piemēram, autostāvvietas – labāka
risinājuma esošā jautājuma risināšanai nav. Autostāvvietas neesamības gadījumā sabiedrībai
ir būtisks apgrūtinājums dabu izmantot izglītošanai un atpūtai, jo nav atbilstošas vietas, kur
novietot automašīnas, kas ir līdzeklis, lai ierastos apmeklēt teritoriju. Turklāt, atbilstošas
infrastruktūras izveidošana ir priekšnoteikums kvalitatīvas dabas aizsardzības nodrošināšanai,
jo tādā veidā izglītošanas un atpūtas iespēju izmantošana tiek organizēta vienoti. Pašvaldība
pievienojas Ministru kabinets 2012.gada 27.decembra rīkojuma Nr.624 “Par meža zemes
transformāciju nekustamajā īpašumā "Slīteres nacionālais parks", Kolkas pagastā, Dundagas
novadā” 2.10.punktā minētajiem argumentiem
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības ieskatā būvniecība veicina sabiedrības
tiesības uz labvēlīgu vidi un būvatļaujas izdošanā ievērots samērīguma princips.
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Iesniedzēja tiesību ierobežojums esošajā gadījumā nav uzskatāms par būtisku, jo nebūtiski
ietekmē iesniedzēja tiesību izmantošanu. Turklāt, ņemams vērā, ka iesniedzējs nenorāda, kādā
veidā būvniecība nelabvēlīgi ietekmē tieši iesniedzēja tiesības.
4)
Vides pārraudzības valsts birojs būvatļaujas izdošanas procesā ir norādījis, ka
saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. un 8.pantu projektam nav
nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un pašvaldība šim viedoklim pievienojas.
Iesniedzējs norāda, ka, viņaprāt, ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams saskaņā
ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.pantu un 11.panta 2.1 punktu. Paskaidrojams,
ka minētās tiesību normas nosaka ietekmes novērtēšanas kārtību, bet neregulē jautājumu par
to, vai ietekmes novērtējums veicams.
Par iesniedzēja norādi, ka ietekmes uz vidi novērtējums ietvertu sabiedrisko
apspriešanu, kas esošajā gadījumā neesot notikusi, paskaidrojams, ka Dundagas novada dome
2010.gada 25.augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.21 “Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”, kuros norādīts, ka Sīkraga ciemā plānota
(atļauta) autostāvvietas būvniecība tur, kur šobrīd tā tiek veikta. Saskaņā ar normatīvajiem
aktiem pirms minēto saistošo noteikumu apstiprināšanas tika veikta sabiedriskā apspriešana.
Minētajā sabiedriskajā apspriešanā sabiedrība neiebilda pret minētās autostāvvietas
būvniecību. Pašvaldībai jārīkojas lietderīgi un pašvaldībai neliekas, ka vairākkārtīga
sabiedriskās apspriešanas rīkošana par vienu un to pašu jautājumu būtu lietderīga.
Cita starpā paskaidrojams, ka lēmumu par autostavvietas būvniecību izlēma Ministru
kabinets ar 2012.gada 27.decembra rīkojumu Nr.624 “Par meža zemes transformāciju
nekustamajā īpašumā "Slīteres nacionālais parks", Kolkas pagastā, Dundagas novadā”.
Minētā rīkojumā norādīts, ka šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta
otro daļu, 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis". Tāpēc par nepamatotu uzskatāma iesniedzēja norāde, ka galīgais lēmums, kura
sastāvdaļa ir minētais ietekmes novērtējums, ir būvatļauja – attiecībā uz ietekmes
novērtējumu galīgais lēmums bija minētais Ministru kabineta rīkojums, kuru iesniedzējs nav
pārsūdzējis.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības ieskatā ietekmes uz vidi novērtējums
nav veicams.
5)
Slīteres nacionālā parka likuma 8.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka ainavu
aizsardzības zonā nav atļauta pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot
tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta nacionālā parka pārvaldes
atļauja.
Paskaidrojams, ka Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas 2.teikums
nosaka – administratīvais akts ir arī tāds lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde
izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un
identificējamos apstākļos (vispārīgais administratīvais akts).
Vispārīgais administratīvais akts ir arī ceļa zīmes, kas ir viens no veidiem, kādā
institūcija izdod administratīvo aktu – atļauju. Iepriekš minētais nozīmē, ka nepamatots ir
iesniedzēja viedoklis, ka Slīteres nacionālā parka likuma 8.panta otrās daļas 2.punkts ir
pretrunā pārējam normatīvajam regulējumam, kas regulē darbības aizsargjoslās – tiesību
normas piemērošana nav pretrunā citiem normatīvajiem aktiem. Atzīmējams, ka Slīteres
nacionālā parka likuma 8.panta otrās daļas 2.punkta piemērošana ir nacionālā parka pārvaldes
kompetence un minētais veids, kādā tiesību norma tiks piemērota ir pašvaldības pieņēmums –
iespējams, ka nacionālā parka pārvalde minēto tiesību normu piemēros citādākā veidā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības ieskatā autostāvvietas Slīteres
nacionālajā parkā būvniecība nav aizliegta un nav konstatējama Slīteres nacionālā
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parka likuma 8.panta otrās daļas 2.punkta pretruna ar pārējo normatīvo regulējumam,
kas regulē darbības aizsargjoslās.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 1.punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 22.oktobra būvatļauju
Nr.33/2012.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 15.
24.01.2013.

15.§
Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā

Ievērojot personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 16.
24.01.2013.

16.§
Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piektā daļa, 61.panta ceturtā daļa, MK
2012.gada 22.maija not. Nr.348 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas
noteikumu” 24.5 apakšpunkts
Mērķis
Nodrošināt informācijas apmaiņu sociālo pakalpojumu funkciju veikšanai (nepilngadīgo
likumpārkāpēju sociālās rehabilitācijas plāna noteikšanai, izpildei, profilakses pasākumu
veikšanai) Dundagas novadā
Izvērtējums
Sadarbības līgums nosaka bezmaksas informācijas sniegšanu no Pašvaldības Sociālo
pabalstu/Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas ( SOPA)
Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu
informācijas sistēma” apakšsistēmai „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas
sistēma” tiešsaistes datu pārraides režīmā Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar LR Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, VARAM
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, pašvaldības priekšsēdētājai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 17.
24.01.2013.

17.§
Par studiju maksas segšanu
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta
pirmā un trešā daļa
Mērķis
Nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības funkciju veikšanu Dundagas
novadā
Izvērtējums
Sociālais dienests uz brīvo amata vakanci bija izsludinājusi trīs konkursus, kur par
piemērotāko kandidāti tika izvēlēta persona, kura šobrīd apgūst nepieciešamo profesiju
neklātienes nodaļā (mācību ilgums 2,5 gadi) – sociālās palīdzības organizators Kristīgās
vadības koledžā. Studiju maksa gadā ir Ls 580 (maksa semestrī ir Ls 290). Sakarā ar to,
ka nav atbilstošas profesijas speciālistu sociālā darba jomā, lūdzam atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta pirmajai
daļai (amatpersonai (darbiniekam) kompensē mācību izdevumus līdz 30 procentiem no
gada mācību maksas, ja tā pēc institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi
mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras
izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei
nepieciešamās speciālās zināšanas. Ja izglītības iegūšana prasa amata (dienesta, darba)
pienākumu pilnīgu vai daļēju pārtraukšanu uz laiku, valsts vai pašvaldības institūcija un
amatpersona (darbinieks), vienojoties par mācību maksas kompensācijas piešķiršanu,
vienojas arī par mēnešalgas saglabāšanu un tās nosacījumiem) un trešajai daļai
(pašvaldību amatpersonām (darbiniekiem) izmaksājamā kompensācija mācību
izdevumu segšanai nepārsniedz 30 procentus no gada mācību maksas. Tās piešķiršanas
kārtību, kritērijus un apmērus, atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus,
kad attiecīgos izdevumus neatmaksā, nosaka attiecīgās pašvaldības dome), kompensēt
studiju maksas izdevumus kandidātei. Kompensācija sastāda Ls 87 vienā semestrī, tas ir
Ls 174 mācību gadā. Kandidāte ir ļoti motivēta, ieinteresēta mācīties un strādāt
sociālajā darbā.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Dundagas pašvaldības administrācijai izstrādāt piešķiršanas kārtību, kritērijus un
apmērus, atmaksāšanas u.c. nosacījumus, lai kompensētu studiju maksas izdevumus līdz
30% apmērā no gada studiju maksas izdevumiem.
Atbildīgs par lēmuma izpildi- juriskonsults Aigars Šturms. Izpildes termiņš- SIK
komitejas sēde februārī.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada Domes centrālajai administrācijai, Sociālajam
dienestam
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Domes centrālajai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 18.
24.01.2013.

18.§
Par dzīvokļu jautājumiem
18. 1 Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamats
E. L. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/639-L, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no
24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Mērķis
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.
Izvērtējums
E.L. lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar pilngadības iestāšanos 2012.gada
8.augustā. E.L. ir bez vecāku gādības palicis bērns, kuru audzinājis aizbildnis. Pēc
pilngadības sasniegšanas šādas personas pašvaldībai ir jānodrošina ar dzīvojamo
platību, saskaņa ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes
Saistošie noteikumi Nr.11. Pašreiz brīvu dzīvojamo telpu Dundagā nav, tāpēc E.L. var
uzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā un dzīvojamo platību piešķirt kad
atbrīvosies dzīvoklis.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt E.L. dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: E.L.
Lēmums nododams izpildei: PI un NĪA nodaļa G. Kārklevalkam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 19.
24.01.2013.

18.§
Par dzīvokļu jautājumiem
18.2. Par īres līguma pagarināšanu A. A.
PAMATOJUMS
1) A.A. iesniegums Nr. DD-3-26.2/12/650-A no 28.12.2012
2) Sociālā dienesta izziņa par trūcīgas personas statusu.
3) Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no
24.03.2010 punkts 2.1.
4) Īres līguma punkts 3.2.
MĒRĶIS
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11.
IZVĒRTĒJUMS
A.A. dzīvo divistabu dzīvoklī Nr.2, Jaunseņķos, Puiškalnciemā, Dundagas pagastā.
2012.gada 23.februārī pamatojoties uz domes lēmumu ir noslēgts īres līgums par
dzīvokli Nr.3, Jaunseņķos, Puiškalnciemā, Dundagas pagastā. Īres līguma pants 3.2.
ĪRNIEKAM ir tiesības prasīt pagarināt līguma termiņu pēc sociālā stāvokļa
noskaidrošanas. Saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu A.A. ģimenei ir trūcīgas ģimenes
statuss un tajā ir pieci bērni.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pagarināt īres līgumu A.A. dzīvokli Nr. 3, “Jaunseņķos” uz 1 gadu.
Lēmums nosūtāms: A.A.
Lēmums nododams izpildei: PI un NĪA nodaļa G. Kārklevalkam

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 20.
24.01.2013.

19.§
Par 2012.gada budžeta izpildi
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta
izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 24.01.2013. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2012. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu Ls 2 714 965 apmērā un izdevumu Ls 2 519 168 apmērā
izpildi, speciālā budžeta ieņēmumu Ls 69 906 apmērā un izdevumu Ls 61 048 apmērā
izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 38 246 apmērā,
kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta finansēšanas klasifikācijai. Dundagas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai, 2012. gadā sniegusi galvojumu Ls
220 000 apmērā, saņēmusi aizdevumu Ls 151 000 apmērā, veikusi aizdevuma atmaksu
Ls 144 696 Ls apmērā un līdzdalību komersantu pašu kapitālā Ls 156 000 apmērā.
2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 295 793 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 47 104.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.3. „Par Dundagas novada
pašvaldības 2012. gada budžeta izpildi”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 21.
24.01.2013.

20.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Mērķis
Apstiprināt novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2013. gadam.
Izvērtējums:
Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250, Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par
vienu audzēkni, izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami
šādi izdevumi: atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju
no valsts budžeta); valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; komandējumu un
dienesta braucienu izdevumi; pakalpojumu samaksa; materiālu, energoresursu, ūdens
un inventāra (vērtībā līdz 150 latiem par vienu vienību) iegāde; grāmatu un žurnālu
iegāde; ar kārtējo remontu saistītie izdevumi.
Pakalpojuma sniedzējs kopā ar izglītības iestādes izdevumu tāmi pakalpojuma
saņēmējam nosūta: pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprinātu izglītības iestādes
budžetu, kurā atsevišķi uzrādīti arī no valsts budžeta saņemtie līdzekļi; informāciju par
skolēnu skaitu izglītības iestādē mācību gada sākumā un līguma slēgšanas dienā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2013. gadā”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2013. gadā”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2013. gadā”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2013. gadā”;
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5. Pielikums Nr. 5. „Dundagas novada Kolkas pagasts pamatskolas internāta „Rūķu
nams” izdevumu tāme un viena audzēkņa izmaksas 2013. gadā”.
6. Sociālajam dienestam izvērtēt internātā „Rūķu nams” dzīvojošo skolēnu
atrašanās tur pamatotību.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, Sociālais dienests

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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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.2.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr. 22.
24.01.2013.

21.§
Par budžetu 2013.gadam
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par budžeta plānu 2013.
gadam.
Izvērtējums:
Dundagas novada 24.01.2013. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2013. gadam tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta
ieņēmumu Ls 2 322 075 apmērā un izdevumu Ls 2 743 600 apmērā plānu 2013. gadam,
speciālā budžeta ieņēmumu Ls 59 909 apmērā un izdevumu Ls 63 600 apmērā plānu
2013. gadam.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu Ls 295 793 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 47 104 apmērā,
kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta finansēšanas klasifikācijai. Dundagas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai, 2013. gadā ņems aizņēmumu Ls 206
000 apmērā un veiks aizdevuma atmaksu Ls 71 447 Ls apmērā.
2013. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir Ls 8 821 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir Ls 43 413.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4. Par Dundagas
novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
24.01.2013. lēmumu Nr. 10 (prot.Nr.2., 10.§)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra
Saistošie noteikumi Nr.1
“Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 46.pantu; likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro
daļu, Pārejas noteikumu 47.punktu
1.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2013.gadā.
2.
Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
3.
Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par 1000 latiem, maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā. Citos gadījumos
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

5.
Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Dundagas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.13 “Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanai 2013.gadā”.

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1

„Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2013.gadā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro pašvaldību
noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas,
var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 47.punkts nosaka, ka saistošie
noteikumi tiek izdoti likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
--4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
--5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
--6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
24.01.2013. lēmumu Nr. 11 (prot.Nr.2., 11.§)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra
Saistošie noteikumi Nr.2
„Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu; Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.punktu
1.
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu
zemesgabalu nomas maksas apmēru un tā noteikšanas kārtību.
2.
Minimālo nomas maksu par neapbūvēta zemesgabala, kas nav lielāks par 2,00
ha, nomu nosaka šādu: Ls 3,00 + 0,01 Ls/m2, bet ne mazāku kā saskaņā ar Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punktu aprēķināmo nomas maksu.
3.
Minimālo nomas maksu par apbūvēta zemesgabala nomu nosaka saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.2.punktu, izņemot gadījumu, ja nomas līgums ticis noslēgts
nomas tiesību izsoles rezultātā un šīs izsoles rezultātā noteiktā nomas maksa ir
augstāka.
4.
Pēc tam, kad dome nolēmusi zemesgabalu iznomāt, pašvaldību mantas
iznomātājs nodrošina šo saistošo noteikumu 5.punktā minētās informācijas publicēšanu
vietējā laikrakstā, pašvaldības mājas lapā un izvieto informāciju publiski pieejamā vietā
attiecīgās pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes telpās,
norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises
kārtību.
5.

Par zemesgabalu publicē šādu informāciju:

adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi, kā arī, ja uz zemesgabala
5.1.
atrodas kultūras piemineklis, atzīmi "kultūras piemineklis";
5.2.
iznomātāja noteikto minimālo zemesgabala nomas maksu;

5.3.
maksimālo iznomāšanas termiņu;
5.4.
citu nomas zemesgabalu raksturojošu informāciju;
5.5.
citus iznomāšanas nosacījumus – minētie iznomāšanas nosacījumi nedrīkst
radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei;
5.6.
izsoles veidu un norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli;
5.7.
nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 1 mēnesi no
šīs informācijas publicēšanas vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā;
ja nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē, – nomas pieteikuma
5.8.
iesniegšanas vietu, reģistrēšanas kārtību, atvēršanas datumu, laiku un vietu;
5.9.
ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē, – izsoles datumu, laiku un vietu,
izsoles soli, kā arī izsoles norises kārtību;
5.10. nomas līguma projektu.
Ja pēc šo saistošo noteikumu 4. un 5.punkta kārtībā veiktas publicēšanas
6.
piesakās vairāk kā viens pretendents, tad tiek rīkota rakstiska vai mutiska izsole.
7.
Ja pēc šo saistošo noteikumu 4 un 5.punkta kārtībā veiktas publicēšanas neviens
nomas tiesību pretendents nepiesakās nomāt zemesgabalu, tad šo saistošo noteikumu
5.punktā minētā informācija tiek nepārtraukti publicēta (glabāta) pašvaldības interneta
vietnē un izvietota publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības administrācijas ēkā un
pagasta vai pilsētas pārvaldes telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas
līguma projektu. Zemesgabals tiek iznomāts par minimālo nomas maksu tam
pretendentam, kurš pirmais piesakās nomāt zemesgabalu. Nomas līguma nosacījumi var
tikt precizēti un papildināti, ņemot vērā noteiktās situācijas apstākļus, ja nomniekam
tiek paredzētas tiesības zemesgabalu apbūvēt.
Nomas līgumu par neapbūvēta zemesgabala, kuru nav tiesības apbūvēt, nomu
8.
slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par 5 gadiem.
9.
Nomas līgumu par neapbūvēta zemesgabala, kuru ir tiesības apbūvēt, un
apbūvēta zemesgabala nomu slēdz uz normatīvajos aktos noteikto maksimālo termiņu.

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2

„Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu zemesgabalu
nomas maksas apmēru un tā noteikšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Dundagas novada dome 2012.gada 26.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 “Par
zemesgabalu nomas maksas apmēru un iznomāšanas kārtību”.
Dundagas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2012.gada 27.septembra vēstule Nr.17-1e/13168 “Par saistošajiem
noteikumiem”. Vēstulē ministrija norāda: “Vēršam uzmanību, ka publisko tiesību
subjekts, apsaimniekojot savu mantu, rīkojas privāttiesiski, piemēram, iznomājot zemi
vai telpu. Līdz ar to saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu nav
tiesiska pamata ar saistošajiem noteikumiem regulēt privāttiesiskus jautājumus.”
Ministrija arī norāda: “Vienlaikus norādām, ka likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. un 3.punkts pašvaldību
nepilnvaro izdot saistošos noteikumus.” Vēstules nobeigumā ministrija lūdz pašvaldību
precizēt saistošos noteikumus.
Saistībā ar ministrijas norādēm paskaidrojams, ka publisko tiesību subjekts,
apsaimniekojot savu mantu nerīkojas tikai privāttiesiski. Par rīcību privāto tiesību jomā
varētu uzskatīt zemes vai telpas nomas līguma noslēgšanu. Tomēr pats process, kura
rezultāts ir nomas līguma noslēgšana, nav privāttiesisks, jo tas darbojas nevis, lai
nodrošinātu privātas intereses, bet gan sabiedrības intereses. Tiesību avoti sniedz
dažādas norādes par to kā publisko tiesību subjektam publiskajās tiesībās jārīkojas ar
savu mantu, piemēram, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar mantu
lietderīgi, tas ir, manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Līdzīgi ir arī publisko iepirkumu jomā – līguma noslēgšana uzskatāma par darbību
privāto tiesību jomā, bet process, kādā līdz līguma slēgšanai nonāk ir publisko tiesību
joma, kuru pamatā regulē Publisko iepirkumu likums.
Pašvaldība piekrīt ministrijai, ka likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1. un 3.punkts pašvaldību nepilnvaro izdot
saistošos noteikumus un šo kļūdu labo. Saistošo noteikumu projekts precizēts arī, ņemot
vērā ministrijas speciālista mutiski sniegtos priekšlikumus.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav informācijas
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav informācijas

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmē
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
24.01.2013.g. lēmumu Nr. 20 (prot.Nr.2., 19.§)
Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Par Dundagas novada pašvaldības
2012. gada budžeta izpildi
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 24. janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. p. un 46. pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta2012. gada izpildi
Pamatbudžets, Ls

Plāns

1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.
1.2. Ieņēmumos :

249 692
2 714 965

1.1.0.0.Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
1 058 986
10 207

1.1.1.1.Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums

1 048 779

1.1.1.2.Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
4.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis

166 662

4.1.1.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
134 688

4.1.1.2.Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
13 724

4.1.2.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
14 168
2 254

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem
1 no 4

gadiem
4.1.3.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
1 686
142

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par
iepriekšējiem gadiem

35

8.6.2.2.Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

828

9.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
9.5.0.0.Pašvaldību nodevas

2 626

10.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas
1 021

12.3.0.0.Dažādi nenodokļu ieņēmumi
684
47 181

13.0.0.0.Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

250

17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim

699 940

18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm

200 342

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (tajā skaitā PFIF 2011. gada nesadalītais
atlikums)

359 397

900

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

54 010

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti

121 803

21.3.0.0.Ieņ.no budž. iest. sniegt.maks.pak. un citi pašu ieņēmumi
21.4.0.0.Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budž. iest. ieņēmumi

300
2 519 168

1.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
01. 000. Vispārējie valdības dienesti
03. 000. Sabiedriskā kārtība un drošība
04. 000. Ekonomiskā darbība

273 009
34 322
86 530

2 no 4

05. 000.Vides aizsardzība
06. 000.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07. 000.Veselība
08. 000.Atpūta, kultūra un reliģija
09. 000.Izglītība
10. 000.Sociālā aizsardzība
1.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām :
1100 Atalgojumi
1210 Darba devēja VSAO iemaksas
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi ,materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
2400 Periodika
2500 Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi

252 812
167 738
61 566
318 016
1 273 325
51 850
2 519 168
1 188 704
279 545
8 682
405 565
217 817
3 387

3000 Subsīdijas un dotācijas
4000 Procentu izdevumi
5000 Kapitālie izdevumi
6000 Sociālie pabalsti
7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

4 663
14 483
8 814
224 498
112 521
50 489

1.5.Aizņēmuma saņemšana

151 000

1.6.Aizņēmuma atmaksa

144 696
156 000
-195 797
295 793

1.7. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
1.8.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)
1.9. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.

II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012. gada speciālā budžeta izpildi
Speciālais budžets, Ls

Plāns

2.1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.
2.2. Ieņēmumos

38 246
69 906
12 736

5.5.3.0. dabas resursu nodoklis
8.6.2.2.Pašv. budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts kasē vai kredītiestādēs

223

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

44 721

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

4 850

23.0.0.0. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

7 376

2.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām :
01. 000. Vispārējie valdības dienesti
03. 000. Sabiedriskā kārtība un drošība

61 048
554
145
49 706
4 586
579

04.000. Ekonomiskā darbība
05.000. Vides aizsardzība
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija

3 no 4

09.000. Izglītība

2 260
3 218
61 048
59 012
1 288
543
205
47 104

10.000. Sociālā aizsardzība

2.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
5200 Kapitālie izdevumi
6000 Sociālā palīdzība

2.5. Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

4 no 4

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
Dundagas novada Dundagas pagastā
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
24.01.2013.g. lēmumu Nr. 22 (prot.Nr.2., 21.§)

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Par Dundagas novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam
2013.gada 24. janvārī.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. p. un 46. pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta plānu 2013. gadam
Pamatbudžets, Ls

Plāns

1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2013.
1.2. Ieņēmumos :

295 793
2 322 075

1.1.0.0.Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
1 038 279
11 412

1.1.1.1.Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums

1 026 867

1.1.1.2.Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
4.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis

138 166

4.1.1.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
108 167

4.1.1.2.Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
12 000

4.1.2.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
10 534
7 465

4.1.3.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā
1 no 3

gada ieņēmumi
900

9.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
9.5.0.0.Pašvaldību nodevas

2 280

10.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas
800

12.3.0.0.Dažādi nenodokļu ieņēmumi
700
450 850

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm

116 194

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (tajā skaitā PFIF 2012. gada nesadalītais
atlikums)

409 908

55 840

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti

108 158

21.3.0.0.Ieņ.no budž. iest. sniegt.maks.pak. un citi pašu ieņēmumi
1.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
01. 000. Vispārējie valdības dienesti
03. 000. Sabiedriskā kārtība un drošība
04. 000. Ekonomiskā darbība
05. 000.Vides aizsardzība
06. 000.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07. 000.Veselība
08. 000.Atpūta, kultūra un reliģija
09. 000.Izglītība
10. 000.Sociālā aizsardzība
1.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām :
1100 Atalgojumi
1210 Darba devēja VSAO iemaksas
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi ,materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
2400 Periodika
2500 Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi

2 740 162
288 195
40 546
79 789
382 899
310 835
101 265
390 756
1 087 042
58 835
2 740 162
1 137 092
274 344
11 153
372 884
195 174
3 108
373
16 974
9 526
535 210
132 863

3000 Subsīdijas un dotācijas
4000 Procentu izdevumi
5000 Kapitālie izdevumi
6000 Sociālie pabalsti
2 no 3

7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

51 461

1.5.Aizņēmuma saņemšana

206 000

1.6.Aizņēmuma atmaksa

71 447
-418 087
12 259

1.7.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)
1.8. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.

II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālo līdzekļu budžetu 2013. gadam
Speciālais budžets, Ls

Plāns

2.1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2013.
2.2. Ieņēmumos

5.5.3.0. dabas resursu nodoklis

47 104
59 909
14 000

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

40 349

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

5 560

23.0.0.0. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

0

2.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām :

63 600
47 000
12 000
1 500
2 000
1 100
63 600
55 800
1 500
5 200
1 100
43 413

04.000. Ekonomiskā darbība
05.000. Vides aizsardzība
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
09.000. Izglītība
10.000. Sociālā aizsardzība

2.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
5200 Kapitālie izdevumi
6000 Sociālā palīdzība

2.5. Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.

Domes priekšsēdētāja p.i.

L.Pavlovska

3 no 3

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJAS ZIŅOJUMS
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.__ “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu
2013.gadam”.
Dundagas novada domes budžeta ieņēmumi 2013. gadam ir salīdzināmi ar ieņēmumiem
2012.gadā, līdz ar to budžeta sagatavotājiem tika dots uzdevums veidot iestāžu un
struktūrvienību budžetu plānus pamatfunkciju nodrošināšanai iepriekšējā gada robežās.
Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais palielinājums ir par 76 571 LVL un kopējie ieņēmumi
sastāda 2 322 075 LVL.
Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 038 279 LVL ir par 46 607 LVL lielāks kā
iepriekšējā gadā.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir ar palielinājumu pret 2012.gada faktu 23 712 LVL.
Pārējo ieņēmumu t.sk. nodevu piemērošanu un iekasēšanu, prognozējam tādā pašā
apjomā kā 2012. gadā.
Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu atalgojumu ir iedalījusi 8 mēnešiem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pašvaldībai ir pieauguši savstarpējie norēķini par
izglītību, tomēr lielas izmaiņas nav gaidāmas.
Pamatbudžeta izdevumu 2 740 162 LVL izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas
klasifikācijas ir:
• Vispārējos valdības dienestos ir palielinājums pret iepriekšējā gada plānu Ls 789.
• Sabiedriskās kārtības un drošības jomā palielinājums Ls 4019, kas saistīts ar otra
pašvaldības policista stāšanos amatā.
• Ekonomiskai darbībai ir samazinājums Ls 356.
• Vides aizsardzībai un apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam ir palielinājums Ls 41
672, jo ir plānota jauna ielu apgaismojuma ierīkošana un esošā rekonstrukcija, jaunu
automašīnu iegāde.
• Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir pieaugums Ls 170 019, jo plānoti
ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā: bērnudārza jumta rekonstrukcija, brīvdabas
estrādes būvniecība, apkures katli Mazirbes internātskolā un pašvaldības ēkā, kurā
nodrošina sociālos pakalpojumus.
• Veselībai pieaugums par Ls 11 684, jo plānots izbūvēt liftu veselības un sociālās aprūpes
centra vajadzībām.
• Atpūtai, kultūrai un reliģijai ir palielinājums par Ls 56 051 un tas saistīts ar pils pagalma
rekonstrukciju.
• Izglītībai pieaugums Ls 12 379, jo palielinājušās valsts budžeta mērķdotācijas.
• Sociālai aizsardzībai samazinājums Ls 1738, kas saistīts ēdināšanas izdevumu
samazinājumu pirmklasniekiem.
Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie
līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi tiks izlietoti pamatā dabas resursu
atjaunošanai. Faktiski izmaiņas skar Ceļa fonda līdzekļus, kuru samazinājums ir 4 372 LVL.
Saņemtie ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasībām kā
saistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldības budžetiem”16.un 17.panta prasībām un tai ir
pievienots pašvaldības rīcības plāns investīciju ieguldījumiem 2013.gadam.
24.01.2013.
Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja:

L.Pavlovska

Pielikums Nr. 2. Dundagas novada Domes 2013. gada 24.
janvāra lēmumam Nr. 21 (prot.Nr.2., 20.par.)

DUNDAGAS NOVADA DUNDAGAS PII "KURZEMĪTE" IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2013.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Izglītības
Audzēkņu
iestāde
skaits
1
2
PII
"KURZE
MĪTE"
120
147689
81959
19744
60
* Iestādes kopējie izdevumi Ls 170 453 mīnus Ls 22 764 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētāja p.i.:

/ L.Pavlovska/

16106

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

gadā
10

2300
8

9

29785

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, Ls

35

1230,74

mēnesī
11

102,56

Pielikums Nr. 3. Dundagas novada Domes 2013. gada 24.
janvāra lēmumam Nr. 21 (prot.Nr.2., 20.par.)

DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PAMATSKOLAS IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2013.GADĀ

Izglītības
iestāde
1

Audzēkņu
skaits
2

Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Kolkas
pamatskola
75
57025
25702
6191
120
* Iestādes kopējie izdevumi Ls 103 644 mīnus Ls 46619 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētāja p. i.:

/ L.Pavlovska/

8094

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

gadā
10

2300
8

9

16819

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, Ls

99

760,33

mēnesī
11

63,36

Pielikums Nr. 4. Dundagas novada Domes 2013. gada 24.
janvāra lēmumam Nr. 21 (prot.Nr.2., 20.par.)

DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PII "RŪĶĪTIS" IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2013.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Izglītības
Audzēkņu
iestāde
skaits
1
2
PII
"RŪĶĪTIS"
37
47580
27522
6629
70
* Iestādes kopējie izdevumi Ls 53 076 mīnus Ls 5 496 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētāja p.i.:

/ L.Pavlovska/

4427

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

gadā
10

2300
8

9
8917

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, Ls

15

1285,95

mēnesī
11
107,16

Pielikums Nr. 5. Dundagas novada Domes 2013. gada 24.
janvāra lēmumam Nr. 21 (prot.Nr.2., 20.par.)

DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PAMATSKOLAS INTERNĀTA "RŪĶU NAMS" IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA
IZMAKSAS
2013.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Audzēkņu
Izglītības iestāde
skaits
1
2
INTERNĀTS
"RŪĶU
NAMS"
8
14905
* Iestādes kopējie izdevumi Ls 20155

Domes priekšsēdētāja p.i.:

9164

/ L.Pavlovska/

2207

14

1169

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja Izdevumi
preces un
mācību
inventārs
grāmatām

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, Ls
gadā
10

2300
8

9

2351

0

186,13

mēnesī
11

15,51

