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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.15. 
2012.gada 20.decembrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.02 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Aldons Zumbergs, Ēriks Bērzkalns, Smaida Šnikvalde, 
Benita Ose, Irina Jānberga, Linda Pavlovska, Aigars Zadiņš, Una Sila,  Regīna Rūmniece, 
Guntis Pirvits, Asja Felta 
Nepiedalās: Tija Liepa– darba dēļ, Gunta Abaja - slimības dēļ; 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Aigars Šturms, Alnis Auziņš, Diāna Siliņa, 
Lauris Laicāns, Rita Podkalne, Ruta Emerberga, Baiba Dūda, Jānis Simsons, SIA 
„Dundagas veselības centrs” valdes locekle Agita Vagenmeistere 
Pieaicināti- Ivars Nierliņš 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, U.Sila,  R. Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā šādus jautājumus: 
20. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm  
21. Par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas 
ciemā” 
22. Par finansējumu pensionāru apvienībai „Sarma” Kolkā 2013.gadā 
25. Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu 
 
Sēdes darba kārtība: 
1. Novada domes izpilddirektora un priekšsēdētājas p.i. ziņojums par lēmumu izpildi 

un citām aktualitātēm 
2. Par īpašumu „Jūras Pērles” 
3. Par līdzfinansējumu projektam „Kolkas pamatskolas sporta stadiona 

rekonstrukcija” 
4. Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 
5. Par Maskavas kora vizīti Kolkā 
6. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem 

7. Par grozījumiem 2012.gada budžetā 
8. Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu 
9. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Mana sociālā atbildība”. 
10. Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža  
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11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli” 
12. Par zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči” 
13. Par publiskās apspriešanas rīkošanu (Zēņu dīķis) 
14. Par pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu 
15. Par Sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes tūrisma asociāciju 
16. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību 
17. Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības nodrošināšanai 
18. Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai 
19. Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai 
20. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm  
21. Par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas 

ciemā” 
22. Par finansējumu Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”  2013.gadā 
23. Par budžetu 2013.gadam  
24. Par atvaļinājuma pabalsta izmaksu G.A. 
25. Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu 
26. Par domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

 
 

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

aktualitātēm 
 

Novada pašvaldības izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par lēmumu izpildi un aktualitātēm: 
1. Par lifta izbūves projektu Pils ielā 6- tika pieaicināts būvprojekta eksperts, sastādīts 

trūkumu akts un informēts par to projekta izstrādātājs, taču nekāda iniciatīva 
netiek izrādīta, tādēļ ir jāmeklē cits projektētājs. Notiek līguma nosacījumu 
saskaņošana. 

2. Par klejojošo mājdzīvnieku problēmu – tā pastāv jau ilgu laiku. Dzīvnieku ķeršanas 
pasākumi izmaksā ļoti dārgi, tādēļ ir ievadītās sarunas ar vetārstu Vilmāru Zakaru. 

3. Par sociālo pakalpojumu auditu – audits ir veikts un ir saņemts auditora slēdziens. 
Plašāk šis jautājums tiks iztirzāts nākamajā SIK komitejas sēdē janvārī. 

4. Mazirbes skolas katlu mājā ir bojāts viens apkures katls, kurš tuvākajā laikā ir 
jāmaina (aptuvenās izmaksas Ls 10 000,-) 

 
Jautājumi: 
Ē.Bērzkalns- Kā tiek risināts jautājums par sarauto kabeli pie vidusskolas? 
M.Griciks- Darbi varētu būt jau pabeigti, bet ir vēl jāprecizē. 
Ē.B.- Vai ir ieviesta piena programma Dundagas skolā? 
M.G.- Daļēji tiek realizēta mazajā skolā. Darba apjoma dēļ lielajā skolā ēdinātājs nevar 
nodrošināt šo pakalpojumu. Ir doma vienoties ar kādu skolas tehnisko darbinieku par 
papildus darba veikšanu un tā atrisināt šo jautājumu. Varētu uzsākt ar 07.01.2013. 
 
Domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska informē par aktualitātēm: 
1. Par noslēgto līgumu ar PMLP dzimtsarakstu nodaļas darba programmas CARIS 

nodrošināšanai. Par jaunumiem šajā jomā informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Rita Podkalne- jaunais likums paredz plašākas pilnvaras dzimtsarakstu nodaļā, 
tādas kā pilsonības, tautības un personas koda piešķiršana jaundzimušajam u.c. 
Problēmas rada pāreja no PVIS programmas un ZZ Dati programmatūru, kas nav 
savietojamas līdz ar ko līdz šim uzkrātā elektronikā datu bāze par dzimšanas, 
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miršanas un laulību noslēgšanas faktu reģistrāciju par 19 gadiem būs jāsavada 
jaunajā programmā no jauna. 

2. Par dalību Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē un tur apspriestajām 
aktualitātēm informēja deputāte B.Ose 

 
Sēdei pievienojas deputāte Asja Felta. 
 
 
 

5. § 
Par īpašumu „Jūras Pērles” 

Ziņo A.Pinkens; L.Pavlovska, I.Jānberga, R.Rūmniece, A.Zumbergs, A.Zadiņš 
Pamats 
Domes lēmums nr.86 22.03.2012 „Par īpašumu „Jūras Pērles”” 
 

 
Sēdei pievienojas deputāts Guntis Pirvits. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, balsojumā nepiedalās G.Pirvits 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.338 „Par īpašumu „Jūras Pērles”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

3.§ 
Par līdzfinansējumu projektam  

„Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija” 
Ziņo L.Laicāns; L.Pavlovska 

Pamats 
1. Biedrības „Kolkas radošā grupa” 10.10.2012. iesniegums. 
2. Dundagas novada Domes 2012. gada 24. maija lēmums Nr. 148. 19.§ „Par dalību LF un 

EZF projektos” 19.2. „Par Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju”. 
3. Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 
 

 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.339 „Par līdzfinansējumu projektam „Kolkas pamatskolas sporta 
stadiona rekonstrukcija””. Lēmums pievienots protokolam. 
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4. § 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, A.Zumbergs 
Pamats 
MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.340 „Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

5. § 
Par Maskavas kora vizīti Kolkā 

Ziņo A.Pinkens; L.Pavlovska, R.Rūmniece 
Pamats 
LR vēstniecības Krievijas federācijā vēstule 30.10.2012 
 
 Savu palīdzību bez maksas nodrošināt nepieciešamo transportu laipni piedāvāja 
SIA Līcis 93 rūpnīcas vadītāja R. Rūmniece, līdz ar to šīs izmaksas no pašvaldības 
budžeta nav jāsedz. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, G.Pirvits, U.Sila,  R. Rūmniece), pret -1 (A.Felta), 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.341 „Par Maskavas kora vizīti Kolkā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

6. § 

Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem 
Ziņo B.Dūda; L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Felta 

Pamats 
Likums par pašvaldībām 21.pants 
 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.342 „Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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7. § 
Par grozījumiem 2012.gada budžetā 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, B.Ose 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, A. Zadiņš, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.343 „Par grozījumiem 2012.gada budžetā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
8. § 

Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu 
L.Pavlovska, B.Ose, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zadiņš 

Pamats 
Par reliģiskās organizācijas „KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU 
DRAUDZES” iesniegumu 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants 
 
Deputātu viedokļi dalās-  daļa atbalsta finansējuma piešķiršanu, daļa noraida, pamatojot 
ar to, ka mūsu novadā ir daudz baznīcu un daudz draudžu, kurām vajadzētu finansiālu 
atbalstu, kā arī uzsver, ka baznīca ir šķirta no valsts un finansējums nebūtu piešķirams. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 6 balsīm par (Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska, A. Zadiņš, 
G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta), pret – 4 (A.Zumbergs,  S. Šnikvalde, B. Ose, I. Jānberga) atturas 
– 1 (R.Rūmniece- uzskata, ka nelielu finansējuma daļu varēja piešķirt) ,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.344 „Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
9. § 

Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Mana sociālā atbildība”. 
Ziņo G.Kļaviņš; L.Pavlovska 

Pamats 
G.Kļaviņa 03.12.2012. iesniegums. 
Z.Eizenbergas 03.12.2012. iesniegums. 
Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.78 „Par piedalīšanos Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu projektā”. 
Dundagas novada Domes 22.12.2011. lēmums Nr.344 „Par projekta „Lifta izbūve SIA 
„Dundagas veselības centrs” vadības maiņu”. 
 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.345 „Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Mana sociālā 
atbildība”. Lēmums pievienots protokolam. 
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10. § 
Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža 

Ziņo A.Šturms; L.Pavlovska 
Pamats 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22.punkts 

Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.346 „Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

11. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli” 

Ziņo L.Laicāns; L.Pavlovska 
Pamats 
 Agra Libreiha, kura vārdā saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas Vitālijs Galaiskis 

iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 20.11.2012. ar Nr.DD-3-
26.1/12/577-G). 

 Zemes ierīcības likums. 
 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 

 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.347 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

12. § 
Par zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči” 

Ziņo L.Laicāns; L.Pavlovska 
Pamats 

1. Inetas Pugovičas, kura vārdā saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas Agita Vīgante-
Arstanova iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.12.2012. ar Nr.DD-3-
26.2/12/634-P). 

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



7 

 

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

5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 
noteikumi”. 

 
  

Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.348 „Par zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

13. § 
Par publiskās apspriešanas rīkošanu (Zēņu dīķis) 

Ziņo A.Pinkens; L.Pavlovska 
Pamats 

Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas komitejas 06.12.2012. lēmums 

(protokols Nr.12.,4.§). 

Dundagas novada pašvaldības nolikuma 103. un 106.punkti, 104.3.apakšpunkts. 

 

Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.349 „Par publiskās apspriešanas rīkošanu (Zēņu dīķis)”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 min. 
 
 

14.§ 
Par pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu 

Ziņo A.Šturms; L.Pavlovska, R.Rūmniece, A.Felta, B.Ose, S.Šnikvalde, A.Zadiņš 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
 
Tiek uzklausīts iesnieguma iesniedzēja Ivara Nierliņa viedoklis, kas pauž 
neapmierinātību ar to, ka par iesniegumos minētajām darbībām viņa īpašumā vainīgajai 
personai (Stiga RM) nav sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols. Uzskata, ka ir 
noticis tiesiskais un īpašuma aizskārums. 
Pašvaldības policijas inspektors Jānis Simsons skaidro situāciju un veiktās darbības šajā 
lietā, kas nevar pārsniegt pašvaldības policijas kompetenci. Tika veikta apsekošana, kurā 
piedalījās pašvaldības policijas darbinieki J.Simsons, U.Ozoliņš, Valsts policijas 
darbinieks J.Langzāms, kā arī tika pieaicināts I.Nierliņš un SIA Stiga  RM darbu vadītājs. 
Nevar sastādīt administratīvo aktu, ja nevar nepārprotami konstatēt pārkāpēju. 
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Secina, ka minētais jautājums nav bijis īsti pašvaldības policijas kompetencē, bet gan 
risināms  tiesā. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 1 ( A. 
Zadiņš – zudusi lietas būtība), G.Pirvits informē, ka atrodas interešu konfliktā, tādēļ 
balsojumā nepiedalās 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.350 „Par pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

15.§ 
Par Sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes 

tūrisma asociāciju 
L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 10.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.351 „Par Sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar 
Kurzemes tūrisma asociāciju”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 
Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu 

novada pašvaldību 
L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.,5.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.352 „Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu 
novada pašvaldību”. Lēmums pievienots protokolam. 
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17.§ 
Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības nodrošināšanai 

L.Pavlovska 

Pamats: 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.353 „Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības 
nodrošināšanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

18.§ 
Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai 

L.Pavlovska 
 

Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar Talsu novada Domi par Talsu Galvenās bibliotēkas 
(TGB) kā reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) pakalpojumu nodrošināšanu Dundagas 
novadā 2013.gadā 
 
Pamats 
Bibliotēku likuma 17.panta 5.daļas 3.punkts, kas nosaka, ka RGB finansējuma viens no 
avotiem ir „finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju 
vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās 
bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”. 
 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.354 „Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
19.§ 

Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai 
L.Pavlovska 

Pamats 
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 
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Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.355 „Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
20.§ 

Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm 
Par darba uzdevumiem Dundagas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 

L.Pavlovska 
 
Pamats 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 7.punkts. 
MK 16.10.2012. Noteikumi nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem 9., 13. un 66.punkts. 
 
Domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska informē, ka ir sagatavots dokuments ar 
nodomu lauzt līgumu ar līdzšinējo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu 
izstrādātāju SIA „Inside”, ir aizturēta iesniegtā rēķina apmaksa, jo līdz šim brīdim nav arī 
darbu nodošanas – pieņemšanas akta..  
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.356 „Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām 
apspriedēm”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

21.§ 
Par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas 

novada Kolkas ciemā” 
Ziņo A.Pinkens; L.Pavlovska, R.Rūmniece, B.Ose, A.Zumbergs 

Pamats 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada 

18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumi Nr.606. „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

3000”. 

 

Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta), pret -1 (R.Rūmniece), 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.357 „Par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas ciemā””. Lēmums pievienots protokolam. 
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22.§ 
Par finansējumu Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”2013.gadā 

L.Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece 
Pamats 
Pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas A.Kurmes iesniegums 20.11.2012 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta), pret – 1 (R. Rūmniece) 
nav, atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.358 „Par finansējumu Kolkas pensionāru apvienībai 
„Sarma”2013.gadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

23.§ 
Par budžetu 2013.gadam 

Ziņo M.Griciks; L.Pavlovska, I.Jānberga, U.Sila, R.Rūmniece 
Mērķis 
Apstiprināt lielos investīciju projektus 

 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret -2 (A. Zadiņš, I. Jānberga), 
atturas – nav,  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.359 „Par budžetu 2013.gadam”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

24.§ 
Par atvaļinājuma pabalsta izmaksu Guntai Abajai 

L.Pavlovska, S.Šnikvalde 
Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
3.panta ceturtās daļas 8.punkts, likuma “Par pašvaldībām” 21.pants 

Atklāti un vārdiski  balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, A. Zadiņš, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav,  
NOLEMJ 

Pieņemt lēmumu Nr.360 „Par atvaļinājuma pabalsta izmaksu Guntai Abajai”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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25.§ 
Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu 

L.Pavlovska, S.Šnikvalde 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; likuma “Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts 

S.Šnikvalde- Vai šīs vienošanās pamatā ir izpilddirektora vēlme vai priekšsēdētāja 
uzstādījums? Vai ir prātīgi mainīt izpilddirektoru tagad, kad ir budžeta sastādīšana un 
līdz vēlēšanām ir palikuši tikai daži mēneši? 
M.Griciks – Mērķis ir vienoties. 
 
Atklāti un vārdiski  balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, B. Ose, I. 
Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret -1 (S.Šnikvalde), 
atturas – nav, A.Zadiņš izgājis 
NOLEMJ 

Pieņemt lēmumu Nr.361 „Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 
26.§ 

Par domes priekšsēdētāja vēlēšanām 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Pirvits, B.Ose, A.Zadiņš 

Pamats: 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pnata pirmās daļas 10.punkts 
 

Domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska aicina deputātus izvirzīt kandidatūras domes 
priekšsēdētāja amatam. 
 
A.Zumbergs- vēlētāju apvienībai „Novadnieki” šobrīd priekšlikumu par domes 
priekšsēdētāja kandidatūru nav, bet notiek diskusijas un pārrunas par to. Vienlaicīgi 
nodrošinām priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai organizatorisku un politisku atbalstu 
darbības nodrošināšanai, lai visi uzsāktie procesi pašvaldībā turpinātos un notiktu, par ko 
liecina arī šodienas sēdē pieņemtie lēmumi ar pietiekami lielu domes atbalstu. Turpināsim 
diskusijas par domes priekšsēdētāja kandidatūras atrašanu tuvākajā laikā. 
B.Ose- Piekrīt A.Zumbergam, k šo divu nedēļu laikā ir bijis jūtams komandas darbs kopā ar 
speciālistiem. 
G.Pirvits- Arī mūsu vēlētāju apvienība uzskata, ka domes priekšsēdētājam ir jābūt no 
visvairāk mandātus ieguvušās vēlētāju apvienības. Esam gatavi diskusijai. 
A.Zadiņš – Aicināju par to domāt, tad kad ņēma nost no amata iepriekšējo priekšsēdētāju. 
 
Tā kā konkrēti priekšlikumi netiek izvirzīti, domes priekšsēdētāja p.i. Linda Pavlovska 
informē, ka šī jautājuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz nākamo kārtējo 
domes sēdi janvārī, vai ja priekšlikumi radīsies ātrāk, tad tiks sasaukta ārkārtas domes sēde. 

 
Sēde slēgta 16.00. 
 
Protokols parakstīts 27.12.2012.  
 
Sēdes vadītāja       L.Pavlovska 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 338. 

20.12.2012. 

2.§ 
Par īpašumu „Jūras Pērles” 

 
Pamats 
Domes lēmums nr.86 22.03.2012 „Par īpašumu „Jūras Pērles”” 
 

Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma saglabāšanu un attīstību. 
 
Izvērtējums 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumu Nr.386 „Par valsts 
nekustamā īpašuma „Jūras Pērles”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, nodošanu 
Dundagas novada pašvaldības īpašumā”, 30.11.2012 tika parakstīts nekustamā īpašuma 
„Jūras Pērles”, Kolkā, Kolkas pagastā Dundagas novadā pieņemšanas nodošanas akts un 
objekts ir pārņemts pašvaldības pārraudzībā. 
 
1. Ņemot vērā šī nekustamā īpašuma novietojumu, konfigurāciju un stāvokli, līdz 
noskaidrosies tā turpmākā izmantošana, ir nepieciešams veikt tā apsardzi. Ir apsvērti 3 
veidi: 
1) fiziskā apsardze, izmantojot apsardzes uzņēmuma pakalpojumus, izmaksas Ls 20 669 
gadā.  
2) fiziskā apsardze, izmantojot pašvaldības darbiniekus, izmaksas Ls 11 913 (4 
darbinieki x Ls 200,00 + VSAOI) 
3) tehniskā apsardze ar apsardzes uzņēmuma izbraukumu uz trauksmi, izmaksas Ls 
8000 (kameru uzstādīšana, signāla raidīšana uz apsardzes centrālo pulti) + ikmēneša 
apsardzes pakalpojums Ls 10 800 gadā 
 
Tā kā nav zināms uz cik ilgu laiku un kāds turpmākais izmantošanas modelis šim 
nekustamam īpašumam tiks izvēlēts, izdevīgākais un praktiski piemērotākais ir veikt 
objekta fizisko uzraudzību un saglabāšanu pašvaldībai pašai. Investēt lielus līdzekļus 
apsardzes sistēmā, kas nepaceļ īpašuma praktisko vērtību, nav lietderīgi. 
 
Veicot ēku un teritorijas uzraudzību, radīsies papildus izdevumi par patērēto 
elektroenerģiju teritorijas apgaismošanai (apm. 8lampas x 0,5kw x 7h x 365 dienas x 
0.12Ls/kw = Ls 1200) un elektrosildītājam (apm 1,0kw x 7mēn x 30dienas x 24h x 
0.12Ls/kw = Ls 600) 
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2. Lai varētu izmantot šo īpašumu pašvaldības funkciju pildīšanai, ir nepieciešams 
paredzēt līdzekļus teritorijas plānotās izmantošanas grozījumu veikšanai, kā arī 
īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā.  
 
3. Lai veiktu pašus nepieciešamākos ēku un teritorijas sakārtošanas darbus, ir 
nepieciešams paredzēt līdzekļus minimālu darbību veikšanai, lai sakārtotu teritoriju, 
infrastruktūru (ūdensvads, apkures sistēma, elektroinstalācija) un ēkas (vismaz 1 ēkai ir 
jāremontē jumta segums, jo tas laiž cauri ūdeni). 
 
4. Gadījumā, ja īpašumu jau 2013. gadā savu funkciju pildīšanai lieto pašvaldība, būtu 
nepieciešams veikt tehniskā stāvokļa ekspertīzi (ēkas, apkure, elektroinstalācija, 
ūdensapgāde), kā arī projektēšanu, ja notiek telpu pārplānošana vai ēku funkciju maiņa.   
Tāpat patiesā stāvokļa un objekta vērtības uzzināšanai būtu nepieciešams noteikt 
nekustamā īpašuma tirgus vērtību.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Iekļaut Attīstības un plānošanas nodaļas 2013. gada budžetā Ls 660 teritorijas plānotās 
izmantošanas grozījumiem un īpašumtiesību nostiprināšanai īpašumam „Jūras pērles”; 

2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai veikt īpašuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu, ar mērķi – investoru 
piesaistīšana. Termiņš – 2013.gada 20.februāris. 

3. Objekta apsardzi nodrošināt šobrīd esošajā režīmā līdz 28.02.1013. 
4. Noteikt Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļai izstrādāt īpašuma pagaidu 

apsaimniekošanas modeli. Termiņš- 10.01.2013. 
 
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde; Z.Eizenberga 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens; pašvaldības 
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija 
 

 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 339. 

20.12.2012. 

3.§ 
Par līdzfinansējumu projektam „Kolkas pamatskolas sporta stadiona 

rekonstrukcija” 
Pamats 

1. Biedrības „Kolkas radošā grupa” 10.10.2012. iesniegums. 
2. Dundagas novada Domes 2012. gada 24. maija lēmums Nr. 148. 19.§ „Par dalību LF un 

EZF projektos” 19.2. „Par Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju”. 
3. Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 
 
Mērķis 

Uzlabot infrastruktūras kvalitāti, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību, 
veicot rekonstrukciju Kolkas pamatskolas sporta stadionā. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada Dome ar 24.05.2012. lēmumu Nr. 148. 19.§ „Par dalību LF un EZF 
projektos” 19.2. „Par Kolkas pamatskolas stadiona rekonstrukciju” ir nolēmusi piedalītie 
Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanas pasākumu 
4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” 401. pasākumā 
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 1. aktivitātē „Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar projektu „Kolkas pamatskolas 
stadiona rekonstrukciju”. 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
projektu Nr. 12-08-ZL13-Z401101-000003 „Kolkas pamatskolas sporta stadiona 
rekonstrukcija” ir apstiprinājusi un noteikusi, ka tā īstenošanas gadījumā būs iespēja 
saņemt publisko finansējumu LVL 18000,00 apmērā. 

Kopējās projekta izmaksas ir LVL 23804,64, līdz ar to Dundagas novada pašvaldībai  
būtu jānodrošina līdzfinansējums LVL 5804,64 apmērā. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu 
Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 3.punktu: „Par 
pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā Ls 6000) 
apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet par 
katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā Ls 
4800) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.” 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piešķirt līdzfinansējumu Ls 5804,64 apmērā biedrībai „Kolkas radošā grupa” projekta 

„Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija” realizācijai. 
2) Līdzfinansējumu paredzēt 2013. gada budžetā. 

 
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Kolkas radošā grupa”, finanšu speciālistei, galvenajai 
grāmatvedei. 
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistei Z. Eizenbergai, galvenajai grāmatvedei  
I. Rallei 
 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 340. 

20.12.2012. 

4. § 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 

 
Pamats 
MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 
Mērķis 
 
ES KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” II kārtas  
pabeigšana. 
 
Izvērtējums 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padome ir lēmusi atbalstīt 
Dundagas novada domes lēmumu par aizņēmuma ņemšanu projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” II kārtas līdzfinansējuma 
nodrošināšanai. Dundagas novada pašvaldība kā aizņēmējs pieņem aizdevumu 
pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ziemeļkurzeme” par Ls 151 000. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Dundagas novada pašvaldība Valsts kases aizdevuma summu Ls 151 000,- ar mērķi 
nodrošināt ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Dundagā” īstenošanu ieguldīt SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanā, 
pārskaitot uz SIA „Ziemeļkurzeme” projekta kontu Valsts kasē 
LV80TREL98209008850K4. 
 
 
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, grāmatvedība 
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētāja, finanšu speciāliste 

 
 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 341. 

20.12.2012. 

5. § 
Par Maskavas kora vizīti Kolkā 

Pamats 
LR vēstniecības Krievijas federācijā vēstule 30.10.2012 
 
Mērķis 
Atbalstīt ārzemju latviešu mākslas kolektīva vizīti Dundagas novadā, iekļaujot notikumu 
kultūras pasākumu plānā. 
 
Izvērtējums 

Kolkas pagasta pārvalde 05.11.2012 ir saņēmusi pārvaldes vadītājam A. 
Pinkenam adresētu LR vēstniecības Krievijas federācijā vēstuli par Maskavas latviešu 
kultūras biedrības kora „Tālava” ieplānoto radošo nometni Kolkā 2013. gada jūnijā. 
Vēstulē ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks E. Skujas kungs  lūdz pašvaldību atbalstīt 
kora „Tālava” ieceri, nodrošinot bezmaksas naktsmītnes, ēdināšanu un transportu 
uzturēšanās laikā Kolkā no 2013. gada 26.-30. jūnijam. Ir plānots, ka kora „Tālava” 
sastāvā Latviju apmeklēs 30 dalībnieki, kuri pēc viesošanās Dundagas novadā piedalīsies 
Dziesmu svētkos Rīgā. 
  
Ar Maskavas latviešu kori „Tālava” ir izveidojusies sadraudzība Kolkas jauktajam korim. 
„Tālavu” vada bijusī kolciniece T.Semičeva. Kolkas jauktais koris kopā ar koklētāju 
ansambli tika uzaicināti viesoties un laipni uzņemti Maskavā 2002. gada 18. novembrī, 
lai sniegtu koncertus vēstniecības organizētajos Latvijas valsts svētku pasākumos, kā arī 
piedalītos „Tālavas” 15 gadu jubilejas svinībās. 
 2013. gads ir Dziesmu svētku gads šāda radoša nometne, kuras laikā ir iecere 
sniegt koncertu Kolkā un Dundagā kopā ar vietējiem koriem, būtu lieliska Dziesmu 
svētku ieskaņa Dundagas novada iedzīvotājiem, kā arī radoša iesildīšanās novada koru 
dalībniekiem. 
 Tā ka šāds notikums ir saistīts ar iepriekš Kolkas pagasta pārvaldes budžetā 
nebijušiem izdevumiem, nepieciešams lemt par pasākuma nepieciešamību. Tiek plānota 
iespēja ar pašvaldības līdzekļiem un resursiem izmitināt kora „Tālava” dalībniekus 
Kolkas internāta „Rūķu nams” telpās, ēdināšanu (ar vienu siltā ēdiena reizi dienā) 
nodrošinot, iesaistot ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju- komersantu, kā arī iznomājot 
atbilstošu autobusu dalībnieku atvešanai no Rīgas un atpakaļ uz Rīgu, kā arī vienas 
dienas ekskursijai apm. 250km rādiusā ap Kolku. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Atbalstīt ieceri uzņemt Maskavas latviešu biedrības kori „Tālava”, nodrošinot 
uzturēšanos un aktivitātes Kolkā bez maksas. 
2. Iekļaut Kolkas pagasta pārvaldes tautas nama budžetā sekojošus naudas 
līdzekļus: 

Npk 
 

Pakalpojums 
 

Izmaksas 
 

Kopā 
 

1. Ēdināšana 30 cilvēki x Ls 3,00 x 5 dienas Ls 450,00  
 
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 
 

 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 342. 

20.12.2012. 

6. § 

Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem 
Pamats 
Likums par pašvaldībām 21.pants 
Mērķis 
Veicināt kultūras nozares attīstību Dundagas novadā. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldībā kultūras darba funkcijas veic pašvaldības iestāde 
Dundagas kultūras pils un Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienība Kolkas tautas nams. 
Katru gadu tiek izstrādāts un novada domē apstiprināts kultūras pasākumu plāns, 
nosakot izdevumu un ieņēmumu apjomus. Atsevišķiem kultūras un izklaides 
pasākumiem tiek noteiktas ieejas maksas. Kultūras pils un Kolkas tautas nams ir 
izstrādājuši iespējamo maksas pakalpojumu cenu apjomu kultūras pasākumiem. 
Pielikumā tabula ,,Par maksas pakalpojumiem kultūras pasākumiem”.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Nr.1,,Par maksas pakalpojumiem kultūras 

pasākumiem”. 
2. Bez maksas tiek noteikti pasākumi: Gadskārtu ieražu svētki (Ziemassvētku ieskaņas 

pasākumi, Lieldienas, Jāņi, Jāņu nakts balle, Miķeļdiena),  Valsts svētki, piemiņas 
dienas – 16.un 25.marts, Ģimenes diena, Senās uguns nakts pasākums un balle, 
Velomaratons- Kr.Barona taka, Leģendu nakts programma, izstādes. 

3. Pasākuma dalībniekiem piemērot atlaides ballei vai diskotēkai 100% apmērā no 
noteiktās maksas. 

4. Piemērot atlaides 100% apmērā pensionāriem Senioru dienas pasākumā un 
pirmskolas vecuma bērniem līdz 6 gadiem (ieskaitot) visos pasākumos, izņemot citu 
juridisku personu sniegtos maksas pakalpojuma pasākumos. 

 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda, Kolkas 
pagasta pārvalde 
 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 343. 

20.12.2012. 

7. § 
Par grozījumiem 2012.gada budžetā 

 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta 
grozījumiem. 
 

Izvērtējums: 
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par septembra, oktobra un novembra mēnesī 
pieņemtajiem lēmumiem un pašvaldības budžetā ienākušajiem neplānotajiem 
līdzekļiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par Ls 120 363. Tajā skaitā Ls 49 
257 valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un Mazirbes speciālās 
internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem, Ls 1507 dziesmu svētku sagatavošanas 
izdevumiem, Ls 4624 nodarbinātības pasākumiem, Ls 30689 virsplāna iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, Ls 17581 nekustamā īpašuma nodoklis, Ls 15367 ieņēmumi par 
izglītības sniegtajiem pakalpojumiem un Ls 1338 ieņēmumi no pašvaldības nodevām un 
soda naudām. Pamatbudžeta izdevumu daļa palielinās par Ls 89 284 no plānotā budžeta 
līdzekļu atlikuma saskaņā ar domes lēmumiem un papildus ieņēmumiem.  
Dundagas novada 20.12.2012. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo 
pamatbudžeta ieņēmumu Ls 2 659 601 un izdevumu Ls 2 705 207 plānu 2012. gadam, 
speciālā budžeta ieņēmumu Ls 71 585 apmērā un izdevumu Ls 65 710 apmērā plānu 
2012. gadam. 
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.  
2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 53 771 un speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums ir Ls 44 121. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus 
Nr. 24 „Par Dundagas novada 2012. gada pašvaldības budžeta grozījumiem”.  
 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei 

 
 
 
 

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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 344. 

20.12.2012. 

8. § 
Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu 

 
Pamats 
Par reliģiskās organizācijas „KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU 
DRAUDZES” iesniegumu 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants 
 
Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 27.novembrī saņemts reliģiskās 
organizācijas „KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE” 
iesniegums, kurā lūgts piešķirt finansējumu Ls 400,00 apmērā Kolkas katoļu baznīcas 
uzturēšanai un labiekārtošanai. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka viena no 
pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru. 

3.  Ja Dundagas novada dome uzskata, ka Kolkas katoļu baznīca un/vai reliģiskā 
organizācija piedalās Dundagas novada kultūras dzīves veidošanā, tad Dundagas novada 
domei ir tiesības sniegt iesniegumā minēto finansiālo atbalstu. 
4. Tomēr vērā ņemams, ka Dundagas novada kultūras dzīvē piedalās dažādas personas 

un vajadzības katrai personai ir savas un dažādas. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10.panta piektā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības 
principu, kas ietver arī atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, kā arī taisnīgu 
procedūru īstenošanu. Iepriekš minētais, kā arī valsts pārvaldes mērķis – nodrošināt 
demokrātisku, tiesisku un atklātu valsts pārvaldi – paredz, ka šādā gadījumā ir jābūt 
noteiktai kārtībai, kādā pašvaldība sniedz un personas var pretendēt uz šāda veida 
atbalstu. Tas nozīmē, ka, vēloties atbalstīt šādus lūgumus, ir nepieciešams noteikt 
kritērijus un procedūras atbalsta saņemšanai. Labākais veids, kādā to nodrošināt, 
ir izstrādāt noteikumus (forma, tas ir, noteikumu veids, ir sekundāra un tā var tikt 
precizēta noteikumu veidošanas procesā) un pēc tam lemt par šāda veida atbalstu 
sniegšanu. 
 

5. Secinājumi: 1) izstrādājot noteikumus pašvaldībai ir tiesības sniegt iesniegumā lūgto 
atbalstu; 2) pašvaldībai ir tiesības izvēlēties, kādas kultūras dzīves aktivitātes 
atbalstīt, un nav pienākums atbalstīt ikvienu šādu aktivitāti. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Noraidīt reliģiskās organizācijas „KOLKAS JŪRAS ZVAIGZNES DIEVMĀTES ROMAS 
KATOĻU DRAUDZE” lūgumu piešķirt finansējumu. 
 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības 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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 345. 

20.12.2012. 
 

9. § 
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Mana sociālā atbildība”. 

 
Pamats 
G.Kļaviņa 03.12.2012. iesniegums. 
Z.Eizenbergas 03.12.2012. iesniegums. 
Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr.78 „Par piedalīšanos Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu projektā”. 
Dundagas novada Domes 22.12.2011. lēmums Nr.344 „Par projekta „Lifta izbūve SIA 
„Dundagas veselības centrs” vadības maiņu”. 
 
Mērķis 
Nodrošināt sekmīgu projekta īstenošanu. 
 
Izvērtējums 
22.12.2011. Dundagas novada Dome apstiprināja G.Kļaviņa par projekta „Lifta izbūve 
SIA Dundagas veselības centrs” koordinatoru, jo ļoti īsā laikā bija jāveic projekta 
pieteikuma precizējumi. (Tehniskā projekta dokumenti bija jāsagatavo atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem). 
Būtiska projekta daļa (~40% no kopējā budžeta) ir pētniecība, izglītošana, pieredzes 
apmaiņa un informācijas izplatīšana. Visas projekta aktivitātes ir saistītas tikai ar sociālo 
sfēru, kas ir pašvaldības autonomā funkcija. Dundagas novadā pašvaldības sociālās 
funkcijas pilda sociālais dienests un saskaņā ar deleģējumu līgumiem SIA „Dundagas 
veselības centrs”, kā arī nevalstiskās organizācijas. 
Ņemot vērā Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība” ieceri, 
jaunos sociālos pakalpojumus sniegs SIA „Dundagas veselības centrs”. Pie SIA „Dundagas 
veselības centrs” ir paredzēts arī veikt infrastruktūras uzlabojumus, lai īstenotu projekta 
„Mana sociālā atbildība” mērķi, izmantojot Universālā dizaina principus, nodrošināt 
vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām (lifta izbūve piekļūšanai 2.stāvam).  
Lai sekmīgi īstenotu projektā „Mana sociālā atbildība” paredzētās aktivitātes par 
projekta koordinatoru vēlams apstiprināt ar pašvaldības sociālo funkciju izpildi saistītu 
personu. 
 

 
 



26 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība” koordinatoru 
apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” sociālo aprūpētāju Dainu Freibergu; 

2. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Mana sociālā atbildība” grāmatvedi 
apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” grāmatvedi Agitu Vagenmeisteri; 

3. Lēmums stājas spēkā 01.01.2013. 
 
 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 346. 

20.12.2012. 

10. § 
Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža 

 
Pamats 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22.punkts 

Mērķis 
Noteikt koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas 

procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 
apspriešanu 

Izvērtējums 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos 
noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un 
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu.  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus 
Nr. 25 “Par koku ciršanu ārpus meža” (pievienoti lēmuma pielikumā). 
Lēmums nosūtāms: VARA ministrija 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai,  
Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldei 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 
 



28 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 347. 

20.12.2012. 

11. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli” 

 
Pamats 

1. Agra Libreiha, kura vārdā saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas Vitālijs Galaiskis iesniegums 
(reģistrēts Dundagas novada Domē 20.11.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/577-G). 

2. Zemes ierīcības likums. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta 

apbūves noteikumi”. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Lielozoli” (kadastra Nr.8850 004 0069) kopplatība ir 7,67 ha un 
tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067.  

Īpašnieks vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067 (atrodas 
Cirstes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) sadalīt, atdalot no tās zemes vienību 6,10 ha 
platībā, kas kadastrāli uzmērot var tikt precizēta (pēc zemes lietošanas veida – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme).  

Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu 
izstrādā, ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
īpašuma „Lielozoli” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067 plānotais 
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības 
teritorijas” (LT) kā  meliorētas platības.  

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar 
saistošo noteikumu prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

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

Nr. 8850 004 0069) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067, sadalot to 
divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 

2.  Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3. Paredzēt piekļuvi jaunveidojamai zemes vienībai no plānotajiem servitūta ceļiem. 
4. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes 

dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu. 
 
Lēmums nosūtāms: Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-3201. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 348. 

20.12.2012. 

12. § 
Par zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči” 

Pamats 
1. Inetas Pugovičas, kura vārdā saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas Agita Vīgante-

Arstanova iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.12.2012. ar Nr.DD-3-
26.2/12/634-P). 

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

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

5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 
noteikumi”. 

 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Kurči” (kadastra Nr.8850 012 0002) kopplatība ir 70,4 ha un tas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0002.  

Īpašniece vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0002 (atrodas Āžu 
teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 48 ha 
platībā, kas kadastrāli uzmērot var tikt precizēts (pēc zemes lietošanas veida – mežs) un 
piešķirt tam nosaukumu „Meža Kurči”.  

Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu 
izstrādā, ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
īpašuma „Kurči” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0002 atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība 
un „Meža teritorijas” (MT).  

Plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu Nr.11 
prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
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Atklāti un vārdiski  balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, Ē. Bērzkalns, S. Šnikvalde, B. 
Ose, I. Jānberga, L. Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila,  A.Felta, R. Rūmniece), pret nav, atturas – 
nav, A. Zadiņš izgājis 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kurči” (kadastra  
Nr. 8850 012 0002) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0002, sadalot 
to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 

2)   Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3) Paredzēt piekļuvi jaunveidojamai zemes vienībai no plānotajiem servitūta ceļiem. 

4) Plānoto piekļuves risinājumu saskaņot ar iesaistīto nekustamo īpašumu 
īpašniekiem un VAS „Latvijas valsts ceļi”. 

5) Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes 
dienestam saskaņot ar Attīstības un plānošanas nodaļu. 

 
Lēmums nosūtāms: Agitai Vīgantei-Arstanovai, Pasta iela 8, Tukums, Tukuma nov.,  
LV-3101. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
 

 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 349. 

20.12.2012. 
 

13. § 
Par publiskās apspriešanas rīkošanu (Zēņu dīķis) 

Pamats 

Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas komitejas 06.12.2012. lēmums 

(protokols Nr.12.,4.§). 

Dundagas novada pašvaldības nolikuma 103. un 106.punkti, 104.3.apakšpunkts. 

 
Mērķis 

Noskaidrot sabiedrības viedokli par ieceri iznomāt nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” 

daļu. 

 
Izvērtējums 

Biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” lūdz nodot nomā vai apsaimniekošanā 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra Nr.88620070256) zemes 

vienības daļu un tās sastāvā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 88620070256001. 

Biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” nodarbojas ar jauniešu un pieaugušo brīvā laika 

pasākumu organizēšanu, vides sakopšanu un uzturēšanu, makšķerēšanas sporta 

veicināšanu un makšķerēšanas sporta sacensību organizēšanu. 

Dundagas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Zēņu dīķis” esošā ūdenskrātuve ir 

iecienīta makšķerēšanas vieta. 

Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas komiteja 06.12.2012. nolēma 

(protokols Nr.12.,4.§) organizēt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības 

viedokli par minētā nekustamā īpašuma iznomāšanu kā iespējamo apsaimniekošanas 

modeli. Par atbildīgo ir nozīmēts Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikuma 103. punktu un 104.3.apakšpunktu 

par publiskās apspriešanas rīkošanu Dome var lemt pēc pašvaldības domes 

priekšsēdētāja, izpilddirektora un Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja iniciatīvas. 

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības 

nolikuma 106.punktu ierosina: 
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 1. publisko apspriešanu rīkot no 2013.gada 10.janvāra līdz 2013.gada 

31.jamvārim; 

 2. jautājumu formulēt sekojoši:  

 Vai jūs atbalstāt ieceri nodot ilgtermiņa nomā uz laiku, kas nav ilgāks par 12 

gadiem, biedrībai  vai nodibinājumam, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu 

sabiedrībai vai kādai tās daļai, ja  tā vērsta uz sporta atbalstīšanu, Dundagas novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Zēņu  dīķis” daļu; 

 3. publiskajai apspriešanai nodot: 

  3.1. Biedrības „Kolkas makšķernieku klubs” iesniegumu, 

  3.2. nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra Nr.88620070256) zemes 

vienības daļas shēmu, 

  3.3. nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra Nr.88620070256) zemes 

vienības daļas nomas līguma projektu. 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 1. publisko apspriešanu par nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra 

Nr.88620070256)  zemes vienības daļas nomu rīkot no 2013.gada 10.janvāra līdz 

2013.gada 31.janvārim; 

 2. publiskai apspriešanai nododamo jautājumu formulēt sekojoši:  

 „Vai jūs atbalstāt ieceri nodot ilgtermiņa nomā Dundagas novada pašvaldības 

nekustamā īpašumā „Zēņu dīķis” daļu biedrībai vai nodibinājumam, kura darbība 

sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, ja tā vērsta uz sporta 

atbalstīšanu; 

 3. Pašvaldības juriskonsultam līdz 09.01.2013. sagatavot nomas līguma projektu, 

kas paredz iznomātās teritorijas brīvu pieejamību visiem sabiedrības locekļiem nomas 

līguma darbības laikā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai, Kolkas pag. pārv. vad. A.Pinkenam 

 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 
 

 
 
 
 



34 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 350. 

20.12.2012. 

14.§ 
Par pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Izskatīt personas iesniegumu par Dundagas novada pašvaldības policijas lēmuma 
atcelšanu 
 
Izvērtējums 

1. Ivars Nierliņš 2012.gada 1.oktobrī iesniedza iesniegumu Dundagas novada 
pašvaldības policijā. Iesniedzējs norādīja, ka SIA “Stiga RM” pārkāpj servitūta ceļa 
uzturēšanas un labošanas kārtību. 

2. Dundagas novada pašvaldības policijas inspektors 2012.gada 19.oktobrī nolēma 
izbeigt lietu saistībā ar iesniedzēja iesniegumu. Lēmums tika pamatots ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa  239.panta pirmo daļu (apstākļi, kas nepieļauj 
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā ) un 243.pantu (pierādījumi un 
pierādīšana). Lēmuma izvērtējumā tika norādīts, ka jautājumus, kas saistīti ar 
servitūta ceļa uzturēšanu un labošanu regulē Civillikums. 

3. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 4.novembrī saņemts Ivara Nierliņa 
iesniegums, kurā lūgts atcelt Dundagas novada pašvaldības policijas inspektora 
2012.gada 19.oktobra lēmumu Nr.3-23.1/12/526. Iesniegumā pausti iebildumi par to: 
1) kādā veidā SIA “Stiga RM” veikusi servitūta ceļa uzturēšanu un labošanu (lielākajā 

daļā iesnieguma teksta);  
2) ka SIA “Stiga RM” transportlīdzeklis braucis pāri sāngrāvim un iebraucis sēta 
zālāja laukā, atstājot risas abās ceļa pusēs (iesnieguma 4.lpp.); 
3) ka pašvaldības policija nav sastādījusi dokumentu, kurā būtu konstatēts 
notikušais servitūta ceļā, un ka iesniedzējs nav iepazīstināts ar Dundagas novada 
pašvaldības būvinspektora 2012.gada 15.oktobra atzinumu Nr.15/2012. 
4. Iepazīstoties ar lietas materiāliem secināms: 
1) Jautājumā par SIA “Stiga RM” veikto servitūta ceļa uzturēšanu un labošanu 
secināms, ka saskaņā ar Civillikuma 1139., 1140., 1151.pantu ceļa servitūta lietošanā 
pienākumi ir gan kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekam, gan valdošā nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tajā skaitā, arī saistība ar servitūta ceļa uzturēšanu un labošanu. Ja 
starp īpašniekiem rodas strīdi un tos nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tad tie risināmi 
tiesā saskaņā ar Civilprocesa likumu, jo tas paredz procedūru saistībā ar Civillikuma 



35 

 

noteikumu piemērošanu saistītu strīdu risināšanai. Ar servitūta tiesībām saistītu 
jautājumu risināšana neietilpst pašvaldības kompetencē. 
2) Jautājumā par to, ka SIA “Stiga RM” transportlīdzeklis braucis pāri sāngrāvim un 
iebraucis sēta zālāja laukā, atstājot risas abās ceļa pusēs secināms, ka saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.1 pantu pašvaldības policijas kompetencē 
neietilpst Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.7 panta astotajā daļā minēto 
pārkāpumu izskatīšana (braukšana pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām 
vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav paredzētas 
transportlīdzekļu braukšanai). Minēto pārkāpumu izskatīšana saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.pantu ietilpst valsts policijas kompetencē. 
3) Jautājumā par to, ka pašvaldības policija nav sastādījusi dokumentu, kurā būtu 
konstatēts notikušais servitūta ceļā, secināms sekojošais. Pašvaldības policijas 
inspektori nav speciālisti ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanai. No lietā esošajiem 
materiāliem, turklāt, konstatējams, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” iesniedzējam 2012.gada 
23.oktobrī nosūtījusi vēstuli Nr.4.4.2-165, kurā sniegts atzinums par minētā servitūta 
ceļa tehnisko stāvokli. 
4) Jautājumā par to, ka  iesniedzējs nav iepazīstināts ar Dundagas novada 
pašvaldības būvinspektora 2012.gada 15.oktobra atzinumu Nr.15/2012 secināms, ka 
minētais atzinums bijis iekšējas lietošanas dokuments tam, lai pašvaldības policija 
izvērtētu situāciju. Iesniedzējs to nebija lūdzis un pašvaldības policija neuzskatīja par 
nepieciešamu ar to iepazīstināt iesniedzēju. Tā kā iesniedzējs tagad pauž vēlmi ar šo 
atzinumu iepazīties, tad nav nekādu šķēršļu tā kopiju iesniedzējam nosūtīt. 
 
5. Secināms, ka ar servitūta tiesībām saistītu jautājumu risināšana neietilpst 
pašvaldības, tajā skaitā pašvaldības policijas, kompetencē. Secināms arī tas, ka 
pārkāpumu, kas saistīti ar braukšanu pa vietām, kas  nav paredzētas transportlīdzekļu 
braukšanai, neietilpst  pašvaldības policijas kompetencē. Ņemot vērā iepriekš minēto un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu (nosaka pašvaldības 
domes kompetenci), Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu, 
Dundagas novada dome nolemj atstāt Dundagas novada pašvaldības policijas inspektora 
2012.gada 19.oktobra lēmumu Nr.3-23.1/12/526 negrozītu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atstāt Dundagas novada pašvaldības policijas inspektora 2012.gada 19.oktobra 
lēmumu Nr.3-23.1/12/526 negrozītu. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, 
Liepājā, LV-3401). 

Lēmums nosūtāms: Ivaram Nierliņam, Dundagas novada pašvaldības Centrālajai 
administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības 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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 351. 

20.12.2012. 
15.§ 

Par Sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes 
tūrisma asociāciju 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 10.punkts. 
 
Mērķis 
Nodrošināt tūrisma attīstības veicināšanu un tūrisma marketinga aktivitātes Dundagas 
novadā. 
 
Izvērtējums 
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldības kompetenci tūrisma jomā. 2.punktā minēts, 
ka saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un 
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu. 
Dundagas novada dome ir biedrības ,,Kurzemes tūrisma asociācija” biedrs, ar kuru 
sadarbojoties tiek veiktas virkne aktivitāšu minēto funkciju realizēšanai. Sekmīgai 
procesu norisei sagatavots Sadarbības līgums par to, ka KTA un Pašvaldība 2013.gadā 
veic kopīgu sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma marketingā Dundagas 
novadā. Līgums paredz Kurzemes reģiona tūrisma mārketinga aktivitāšu paketi 
2013.gadam, par kurām Dundagas pašvaldība maksā Kurzemes Tūrisma asociācijai Ls 
620,70 (seši simti divdesmit latus un 70 santīmus). 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju par sadarbību tūrisma 
attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā Dundagas novadā 2013.gadā, 
paredzot finansējumu Ls 620,70. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai. 
 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 

 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 352. 

20.12.2012. 

16.§ 
Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu 

novada pašvaldību 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.,5.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,  
amatiermākslas kolektīvu sekmīgu gatavošanos XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkiem 2013.gadā, noteikt Dundagas un Talsu novada pašvaldības finansiālo 
un organizatorisko atbildību Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā. 
 
Izvērtējums 
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību 
svētkos. Lai kolektīvi sagatavotos, darbs tiek koordinēts no Kultūrizglītības un 
nemateriālā mantojuma centra puses reģionu līmenī, ievērojot bijušo rajonu teritoriālo 
iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbību koordinē 
Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi 2013.gadā iespējams 
nodrošināt, slēdzot Dundagas novada pašvaldībai ar Talsu novada pašvaldību 
Sadarbības līgumu kultūras jautājumos. Līgums paredz Talsu pašvaldībai deleģētās 
funkcijas, par kurām Dundagas pašvaldība maksā Talsu pašvaldībai kopējo summu gadā 
Ls 478,18 (Četri simti septiņdesmit astoņi lati un18 santīmi), sadalot pa ceturkšņiem. 
Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma sniegšanas izcenojuma.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras 

jautājumos 2013.gadā (Līguma teksts pielikumā), paredzot finansējumu Ls 
478,18. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai. 
 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 353. 

20.12.2012. 

17.§ 
Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības nodrošināšanai 

Pamats: 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants 
Mērķis 
Nodrošināt Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbību 
 
Izvērtējums: 
Likuma „Par pašvaldībām” 12.panta nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi jau iepriekšējos gados ir iesaistījušies 
kopīgā Talsu un Rojas mūzikas skolas audzēkņu kamerorķestrī. Audzēkņu apmācība tiek 
nodrošināta mūzikas skolas ietvaros. Kopīga muzicēšana dod iespējas mūzikas skolas 
audzēkņiem papildus apgūt kopīgas muzicēšanas iespējas. Viena novada skolai nav 
iespējams nodrošināt šāda orķestra darbību. 
Talsu, Rojas un Dundagas novadu kultūras darbinieki un mūzikas skolu vadītāji vienojās, 
ka ar 2012.gadā ir bijis noslēgts kopīgs sadarbības līgums Ziemeļkurzemes 
kamerorķestra darbības nodrošināšanai  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldību par 
Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanu. 

2. Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus paredzēt 
Dundagas mākslas un mūzikas skolas budžetā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei 
Lindai Pavlovskai. 

 
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektors, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola, Talsu un Rojas novadu pašvaldības 
Lēmums nododams izpildei: DMMS direktorei Lindai Pavlovskai 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 



39 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 354. 

20.12.2012. 

18.§ 
Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai 

 
Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar Talsu novada Domi par Talsu Galvenās bibliotēkas 
(TGB) kā reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) pakalpojumu nodrošināšanu Dundagas 
novadā 2013.gadā 
 
Pamats 
Bibliotēku likuma 17.panta 5.daļas 3.punkts, kas nosaka, ka RGB finansējuma viens no 
avotiem ir „finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju 
vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās 
bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”. 
 
Mērķis 
Nodrošināt 2013.gadā Dundagas novada pašvaldības publiskajām bibliotēkā 
nepieciešamo reģiona galvenās bibliotēkas atbalstu.  
 
Izvērtējums 

TGB 2011.gadā atkārtotā akreditācijā saņēma reģiona galvenās bibliotēkas 
statusu uz 5 gadiem un turpinās pildīt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju visām 
Dundagas novada pašvaldības bibliotēkām. TGB kā reģiona galvenā bibliotēka savu 
funkciju pildīšanai Dundagas novada pašvaldību publiskajām bibliotēkām finansējumu 
saņem no Dundagas novada pašvaldības. Finansējuma pamats ir uz budžeta gadu 
slēgtais pakalpojuma līgums. 

2013.gadā DNCB un tās struktūrvienību budžetos ir ieplānoti izdevumi RGB 
funkciju finansēšanai. 

 Sadarbības līgums un ar to izlietotais finansējums nodrošina Dundagas novada 
pašvaldības publisko bibliotēku savstarpējo sadarbību un pakalpojumu attīstību vienotā 
sistēmā. 

 
Sagatavoti: 

1. PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts uz 4 lpp. pievienots lēmuma projektam) 
2. TGB veicamo funkciju kā reģiona galvenajai bibliotēkai Dundagas 

novadā atšifrējums (uz 2 lpp. pievienots lēmuma projektam) 
3. Pārnovadu novadpētniecības konkursa „Labākais novadpētnieks” 

nolikums (uz 2 lpp. pievienots lēmuma projektam) 
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4. Novadpētniecības konkursa un Talsu reģiona pašvaldību publisko 
bibliotēku akreditācijas noslēguma pasākuma 2013. gada oktobrī izdevumu tāme 
(uz 1 lpp. pievienots lēmuma projektam) 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar Talsu novada Domi par Talsu Galvenās bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošinātāju Dundagas novadā 2013.gadā  
2. Funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt saskaņā ar noslēgto 

pakalpojuma līgumu. 
3. Rosināt TGB vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut Dundagas novada pārstāvi. 
 
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektors, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, TGB 
direktore 
 
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 355. 

20.12.2012. 

19.§ 
Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai 

Pamats 
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. 

Sagatavojot līgumu par deleģētajām funkcijām Talsu novada izglītības pārvaldei 
ņemts vērā, ka deleģētās funkciju apjoms nav mainījušas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
1. Turpināt sadarbību 2013.gadā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi funkciju īstenošanai 
izglītības jomā. 
2. Turpināt sarunas par līguma summu, iekļaujot budžeta plānā provizorisko summu, 
kas līdzvērtīga summai, kas bija paredzēta 2012.gada budžetā (~Ls 5000,-). 
3. Saskaņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi 
 
Lēmums nododams izpildei: izglītības speciālists Uldis Katlaps 
 
 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 356. 

20.12.2012. 

20.§ 
Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm 

Par darba uzdevumiem Dundagas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 
 
Pamats 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 7.punkts. 
MK 16.10.2012. Noteikumi nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem 9., 13. un 66.punkts. 
 
Mērķis 
Izstrādāt un apstiprināt Dundagas novada pašvaldības attīstības stratēģiju un attīstības 
programmu. 
 
Izvērtējums 
2012.gada 13.decembra Dundagas novada Domes Finanšu komitejas sēdē plānošanas 
dokumentu izstrādes vadītājs G.Kļaviņš ziņoja par Dundagas novada ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS projekta sabiedrisko apspriežu rezultātiem, kā arī informēja 
komiteju par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu un konstatētajām 
problēmām. 
Sabiedriskajās apspriedēs ir izteikta virkne iebildumu par ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAS projektu, kā arī priekšlikumi, kas jādara, lai šo dokumentu uzlabotu. 
Ir konstatēts, ka Dundagas novada pašvaldība nevar izpildīt MK 16.10.2012. Noteikumu 
nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 
9.punkta nosacījumu, ka Dundagas novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
izstrādā, ievērojot Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes, jo Kurzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde notiks tikai 2013.gadā. (lēmums par izstrādi 
pieņemts 14.11.2012.) 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 7.punkts nosaka, ka vietējās 
pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi saskaņā ar šo likumu. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. precizēt darba uzdevumus Dundagas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas 2014. – 2030. gadam un Dundagas novada pašvaldības Attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam  izstrādei; 

2. saskaņot Dundagas novada pašvaldības un Kurzemes plānošanas reģiona  ilgtermiņa 
attīstības stratēģiju un Attīstības programmu izstrādes laika grafikus; 

3. lēmuma izpildi uzdot plānošanas dokumentu izstrādes vadītājam G.Kļaviņam.  
 

Lēmums nododams izpildei: projektu vadītājs Guntis Kļaviņš 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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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. 357. 

20.12.2012. 

21.§ 
Par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas 

novada Kolkas ciemā” 
 

Pamats 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 2007.gada 

18.decembra noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumi Nr.606. „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

3000”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas organizēt iedzīvotājiem ūdensapgāde un 

kanalizācijas pakalpojumu, izpildi, izvēloties lietderīgāko un pamatotāko investīciju 

ieguldījumu. 

Izvērtējums 

Dundagas novada domes kapitālsabiedrība SIA Kolkas ūdens pretendē uz ERAF 

pasākumā 3.4.1.1 aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 

vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 3000” paredzēto finansējumu Kolkas ciema 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai. 

Lai veiktu plānotos darbus līdz 2012. gada beigām, Dundagas novada dome 2010. 

gada 28. aprīlī ir lēmusi apstiprināt SIA L4 izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu, 

kā arī noteikusi projektā iekļaujamās komponentes, veicamos darbus un finansējuma 

modeli. 

 2012. gadā divi izsludinātie iepirkumi būvniecības darbu veikšanai beidzās bez 

rezultātiem, tāpēc darbus veikt noteiktajā termiņā nebija iespējams. Turklāt, izsverot 

izstrādātā projekta detaļas, tika nolemts, ka tajā plānotie būvniecības darbi nav optimāli 

un pārsniedz pašvaldībai noteikto funkciju izpildi, jo paredz veikt lielas investīcijas 

komersantu labā, kas projekta realizācijas rezultātā stipri palielinātu pakalpojuma tarifu 

iedzīvotājiem, kā arī turpmāko Kolkas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras 
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attīstības darbu veikšanai prasītu lielus papildus līdzekļus no pašvaldības vai SIA Kolkas 

ūdens budžeta. Tika nolemts aktualizēt kā tehniski ekonomisko pamatojumu, tā arī 

būvprojektu.  

 Lai atkārtoti pieteiktos ERAF finansējuma saņemšanai 2013. gadā, nepieciešams 

atcelt Dundagas novada domes lēmumu Nr.164 28.04.2010 „Par Kolkas ciema 

ūdenssaimniecības TEP izstrādes gaitu un piedalīšanos ERAF pasākumā 3.4.1.1 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 3000””, kā arī apstiprināt aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu, 

projekta pasākumus (komponentes) un finansu plānu. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Atcelt Dundagas novada domes lēmumu Nr.164 28.04.2010 „Par Kolkas ciema 
ūdenssaimniecības TEP izstrādes gaitu un piedalīšanos ERAF pasākumā 3.4.1.1 
aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 3000”” 

2. Apstiprināt SIA “FinMan” izstrādāto un iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta 
apdzīvotā vietā Kolka”. 

3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finansēšanas plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums kopā, t.sk.: 411 298.36  

Kopējām attiecināmām izmaksām 339 916.00 
 

100% 

Dundagas novada domes ilgtermiņa 
kredītresursi  50 987.40 15% 

ERAF finansējums 288 928.60 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN)   

SIA „Kolkas ūdens” pašu līdzekļi (t.i.PVN 
21%) 

71 382.36 100% 

 

4. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Pasākums 
Pasākuma 

raksturojums 
Pasākuma mērķis  

Pasākuma 
nepieciešamības un 
izvēles pamatojums 

U1 Pazemes 
ūdeņu aizsardzība 

Viena artēziskā 
urbuma 
tamponēšana. 
Viena jauna 
urbuma izbūve un 
aprīkošana. 

Pazemes ūdeņu 
aizsardzība 

Šobrīd Kolkas ciema 
ūdensapgādi nodrošina 
vairāki artēziskie urbumi, tā 
kā to tehniskā stāvokļa 
padziļināta izpēte notiks 
ilgtermiņā, ir nepieciešams 
viena artēziskā urbuma 
tamponēšana, kurš ir sliktā 
tehniskā stāvoklī un šobrīd 
netiek izmantots, kā arī 
viena jauna artēziskā 
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urbuma izbūve un 
aprīkošana 

K1 Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

Esošo iekārtu BIO 
700 demontāža un 
jaunu NAI iekārtu 
BIO 100 izbūve un 
KSS-4 izbūve 
septisko 
notekūdeņu 
pieņemšanai 
tvertne V=5 m3, 
Dūņu 
apsaimniekošanas 
nodrošināšana - 
konteineru 
uzstādīšana dūņu 
uzglabāšanai un 
dūņu dozators 

Nodrošināt videi 
atbilstošu 
notekūdeņu 
novadīšanu 
apkārtējā vidē, tai 
skaitā Baltijas jūrā 

Esošās iekārtas ir kritiskā 
tehniskā stāvoklī to jauda 
pārsniedz novadīto 
notekūdeņu apjomu uz pusi. 
Iekārtu nolietojums ir 
augsts  90%. Esošās 
iekārtas nespēj 
notekūdeņus attīrīt 
atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Esošajā situācijā 
NAI iekārtas pieņem arī SIA 
„ Līcis 93”  novadītos 
notekūdeņus bez 
priekšattīrīšanas. PrIP 
ietvaros tiek izvirzīts 
mērķis izbūvēt jaunas NAI 
iekārtas ar atbilstošu jaudu, 
kuras pieņems novadītos 
notekūdeņus no Kolkas 
ciema iedzīvotājiem, 
iestādēm un  komersantiem.  
Tātad komunālie 
notekūdeņi. Plānotā NAI 
jauda ar rezervi BIO 100 
m3/dnn. Kā arī septisko 
notekūdeņu  pieņemšanas 
kameras izbūve ar sūkni. 
Dūņu apsaimniekošanas 
nodrošināšana - konteineru 
uzstādīšana dūņu 
uzglabāšanai un dūņu 
dozators. Iekārtas tiks 
izbūvētas esošo NAI iekārtu 
teritorijā. Rūpnieciskais 
uzņēmums plāno investēt 
savu NAI iekārtu izbūvē ar 
priekšattīrīšanām.  
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K2 Notekūdeņu 
plūsmas 

nodrošināšana 

Divu esošo KSS 
rekonstrukcija 

Nodrošināt 
notekūdeņu 

plūsmu atbilstoši 
kvalitatīvam 
pakalpojuma 

nodrošinājuma 
līmenim 

Esošās KSS rekonstrukcija 
pie Tautas nama, KSS  
„Priedes”  
rekonstrukcija/jaunu 
izbūve. Tā kā esošajā 
situācijā KSS (Baltijas zivs)  
atrodas uz privātās zemes, 
tiek izvirzīts par mērķi šīs 
iekārtas iznest uz 
pašvaldībai piederoša 
zemes gabala, lai 
nodrošinātu notekūdeņu 
plūsmas savākšanu un 
novadīšanu no Kolkas ciema 
Ziemeļu rajona 

K3 
REKONSTRUKCIJA 
notekūdeņu 
spiedvadu izbūve 
 
Pašteces 
kanalizācijas tīklu 
izbūve 

Pašteces tīklu 
rekonstrukcija1327 

m un 148 m 
spiedvadi 

Rekonstruētie 
pašteces un 
spiedvadu 

kanalizācijas tīkli, 
nodrošinās 
esošajiem 

pakalpojuma 
saņēmējiem 
notekūdeņu 

plūsmu atbilstoši 
kvalitatīvam 
pakalpojuma 

nodrošinājuma 
līmenim 

Kritiskā stāvoklī ir lielākā 
daļa no Kolkas ciema 
kanalizācijas  
infrastruktūras. PrIP 
ietvaros tiks rekonstruēti 
posmi, kas ir sliktā tehniskā 
stāvoklī 

5.  Projekta finansēšanā nodrošināt Dundagas novada pašvaldības ieguldījuma daļu 
Ls 50 987.40 (piecdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi lati un 40 santīmi), 
kas veido 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un uzdot SIA „Kolkas 
ūdens” gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls 288 928.60, kas veido 85% 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

6. Noteikt, ka TEP iesniedzējs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
ir SIA „Kolkas ūdens”. 

7. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus. 

8. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par 
pievienotās vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

9. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

Lēmums nododams izpildei: SIA Kolkas ūdens 

 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 358. 

20.12.2012. 

22.§ 
Par finansējumu Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”2013.gadā 

 
Pamats 
Pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas A.Kurmes iesniegums 20.11.2012 
 
Mērķis 
Atbalstīt pensionāru apvienības „Sarma” darbību. 
 
Izvērtējums 
Kolkas pagasta pārvalde 20.11.2012 ir saņēmusi pārvaldes vadītājam A. Pinkenam 
adresētu Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas A.Kurmes iesniegumu ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt apvienības 2013. gadā plānotos pasākumus Ls 300,00 
apmērā: 

1) Ls 150,00- diviem pensionāru organizētiem kultūras pasākumiem Kolkā 
2) Ls 150,00- transporta nodrošināšanai braucieniem uz sadraudzības 
apvienību organizētiem pasākumiem 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Ņemt vērā summas Ls 300,- iekļaušanu budžeta projektā pensionāru apvienības „Sarma” 
vajadzībām. 
 
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 
 
 
 

 
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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 359. 

20.12.2012. 

23.§ 
Par budžetu 2013.gadam 

Mērķis 
Apstiprināt lielos investīciju projektus 
 
Izvērtējums 

Pielikumā ir uzskaitīti investīciju darbi, kas būtu apstiprināmi nākamā budžeta 
ietvaros. 

  
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Apstiprināt investīciju plānu 2013 gadam pēc pievienotā pielikuma. 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 360. 

20.12.2012. 

24.§ 
Par atvaļinājuma pabalsta izmaksu G. A. 

Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
3.panta ceturtās daļas 8.punkts, likuma “Par pašvaldībām” 21.pants 

Mērķis 

Noteikt atvaļinājuma pabalstu pašvaldības domes priekšsēdētājam 2012.gadā 

Izvērtējums 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
3.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka amatpersonām (darbiniekiem) var izmaksāt 
pabalstu, kuru sauc par atvaļinājuma pabalstu. 

Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 24.maijā pieņēma lēmumu 
Nr.134 „Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012.gadā”. 
Minētajā lēmumā tika noteikts, ka atvaļinājuma pabalsti tiek piešķirti tām 
amatpersonām (darbiniekiem), kuru amati ir iekļauti Dundagas novada pašvaldības 
amatu klasifikācijas katalogā. 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs” nenosaka pašvaldības domes priekšsēdētāja 
amata iekļaušanu pašvaldības institūciju amatu katalogā. 

Tas nozīmē, ka no minētā pašvaldības domes lēmuma teksta nav noprotams 
nodoms noteikt atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam. 
Tomēr deputātu nodoms neesot bijis izslēgt no atvaļinājuma pabalsta saņēmēju loka 
pašvaldības domes priekšsēdētāju. 

Lai atvaļinājuma pabalstu piešķirtu domes priekšsēdētājam, nepieciešams izdot 
jaunu (precizētu) lēmumu par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 
2012.gadā   vai pieņemt atsevišķu lēmumu par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu 
pašvaldības domes priekšsēdētājam. Par esošajai situācijai atbilstošu tika izvēlēta 
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atsevišķa lēmuma pieņemšana par atvaļinājuma pabalsta izmaksāšanu pašvaldības 
domes priekšsēdētājam. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
2012.gadā izmaksāt pašvaldības domes priekšsēdētājam atvaļinājuma pabalstu 
analoģiski kārtībai un apmēram, kādi noteikti Dundagas novada pašvaldības domes 
2012.gada 24.maija lēmumā Nr.134 „Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām 
(darbiniekiem) 2012.gadā”.  

Atvaļinājuma pabalstu izmaksāt arī, ja amata attiecības ar pašvaldības domes 
priekšsēdētāju izbeigtas un kārtējais atvaļinājums jau izmantots. 

Lēmums nododams izpildei: 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.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 361. 

20.12.2012. 

25.§ 
Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu 
 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; likuma “Par valsts 
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts 

Mērķis 

Vienoties par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Mareku 
Griciku 

Izvērtējums 

Darba devējs un darbinieks atzīst, ka par lietderīgāko darba attiecību 
izbeigšanas formu esošajā gadījumā atzīstama vienošanās noslēgšana – šādos apstākļos 
līdzējiem nav jārēķinās ar neproduktīvu darbu uzteikuma termiņā, līdzēji ir apmierināti 
ar noteikto darba attiecību izbeigšanas laiku un kārtību. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piekrist, ka darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības izpilddirektoru tiek izbeigtas 
(pašvaldības izpilddirektors tiek atbrīvots no amata) 2013.gada 4.janvārī saskaņā ar 
darba devēja un darbinieka vienošanos. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Marekam Gricikam 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja p.i. 
Lindai Pavlovskai 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja p.i.      L.Pavlovska 
 

 


