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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.7 
2013.gada 25.aprīlī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.03 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Benita Ose, Regīna Rūmniece, Linda Pavlovska, Una Sila, 
Smaida Šnikvalde, Gunta Abaja, Tija Liepa, Aldons Zumbergs, Irina Jānberga, Guntis Pirvits, 
Asja Felta 
Nepiedalās: - Aigars Zadiņš- slimības dēļ, Ēriks Bērzkalns - darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Diāna Siliņa, Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, 
Andris Kojro, Aldis Pinkens, Lauris Laicāns, Baiba Dūda, Aiga Ūdre, Guntis Kļaviņš, SIA 
„Ziemeļkurzeme” pārstāvis Andrejs Bāliņš, SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekle 
Agita Vagenmeistere, Kolkas makšķernieku kluba pārstāvis Oskars Sproģis, SIA „Talsu 
Televīzija” reportiere un operatori, SIA Revidentu Serviss” pilnvarotā persona Mairita 
Vanaga 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga), pret – 2 (A.Zumbergs, T.Liepa), atturas – nav; nepiedalās 
G.Abaja 
Papildus izsludinātajai darbakārtībai iekļaut jautājumus  

• Par biedrības „Randalist” iesniegumu 
• Par biedrības „Zaļais novads” iesniegumu 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga), pret – 1 (T.Liepa), atturas – 1 A.Zumbergs; nepiedalās 
G.Abaja 
Papildus iekļautos jautājumus darba kārtībā skatīt kā 13. un 14. 
 
Darba kārtībā: 

1. Gada pārskata apstiprināšana par 2012.gadu /revidenta ziņojums/ 
2. Novada domes izpilddirektores un priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 
3. Par biedrības Kolkas sporta klubs iesniegumu 
4. Par biedrības „Jauniešu  klubs” iesniegumu 
5. Par biedrības „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs 

„Zītars”” iesniegumu 
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6. Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā 
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» /Dundagas kultūras pils 
amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts/ 

7. Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā 
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» /Dundagas pils informatīvo norāžu, 
stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide/. 

8. Par piedalīšanos ELFLA projektā atbalsta programmas projektu konkursā /Kolkas 
tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde  

9. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu 
konkursā /Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – „Līči” Kolkā/ 

10.   Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
/Aprūpes nams „Stacija”/ 

11. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu 
konkursā /”Zēņu dīķa” teritorijas labiekārtošana/ 

12. Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”/Sporta 
aprīkojums/ 

13. Par biedrības „Randalist” iesniegumu 
14. Par biedrības „Zaļais novads” iesniegumu 
15. Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā 
16. Par gada pārskatiem: 

16.1. SIA „Ziemeļkurzeme” 
16.2. SIA „Kolkas Ūdens” 
16.3. SIA „Dundagas veselības centrs” 

17.  Par PII „Kurzemīte„ bērnu laukumā esošo lietu atjaunošanu 
18.  Par telpu nomas līgumu ar biedrību „Dundagas aprūpes nams „Stacija” 
19. Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu” pieņemšana 
20. Par nosaukuma piešķiršanu „Lielgrabi” 
21. Par nekustamā īpašuma „Grīvlejas” sadalīšanu 
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Medņi” 
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Valdnieki” 
24. Par detālplānojuma projekta īpašumam „Steķi” nodošanu publiskajai apspriešanai 
25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
26. Par zemju nomu 
27.   Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā 
28.  Par dalību Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 2014.gadam 

izdošanā. 
29. Par  telpu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai 
30. Par dzīvokļu jautājumiem 
31. Par Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar 

riska ģimenēm 
32.  Par novada vēlēšanu komisiju 
33.  Par Finanšu komitejas sastāvu 
34.  Par atļauju apvienot amatus  

Dažādi jautājumi 
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1. § 
Gada pārskata apstiprināšana par 2012.gadu 

L.Pavlovska, A.Zumbergs 
   
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.69 „Gada pārskata apstiprināšana par 2012.gadu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
2.§ 

Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm 

Izpilddirektore Inga Ralle informē par pieņemto lēmumu izpildi un darbiem, kas ir uzsākti vai 
pabeigti: 
1) Darbu uzsākusi nacionālās pretošanās kustības statusa piešķiršanas komisija, process ir ilgs, 

jo ir jāvāc papildus informācija un jāsaņem atzinumi no citām institūcijām 
2) Par A/s „Latvijas valsts meži” biroja ēku – 30 aprīlī notiks publiskā apspriešana. 
3) Izsludināti iepirkumi remontadarbiem mazajā skolā un malkas sagādei Kolkā 
4) Uzsākta Maija ielas apgaismojuma izbūve -uzstādīti apgaismes ķermeņi Maija ielā 
5) Ir noslēgts līgums par siltumapgādes sistēmas uzlabojumu veikšanu  
6) Ir noslēgti līgumi par automašīnu iegādi 

 
Jautājumi: 
A.Zumbergs- kādi ir veikto iepirkumu rezultāti attiecībā uz plānoto budžetu? 
I.Ralle – Uz doto brīdi veiktie iepirkumi iekļaujas plānotajā budžetā, būs arī ietaupījumi 
G.Abaja- Par PII „Kurzemīte” jumtu 
I.Ralle- Ir saņemts eksperta vērtējums izstrādātajam projektam un to šobrīd izskata un 
vērtē būvvalde 
I.Jānberga- Ir iedzīvotāju iesniegums par kanalizācijas pieslēgumiem Uzvaras ielā. 
I.Ralle- Ūdenssaimniecības projekta ietvaros trase ir izbūvēta un individuālo māju 
pieslēgumu trasei jāveic pašiem iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem 
S.Šnikvalde- Kā virzās lifta izbūves projekts veselības centrā? 
I.Ralle – Ir neliela aizķeršanās, taču projekta realizēšanas termiņā iekļausies 
T.Liepa- Kādā statusā ir „Jūras Pērles”/ 
I.Ralle – Šis īpašums tiks piedāvāts nomā 
I.Jānberga- Kā tiek risināts jautājums par sporta organizatoru Dundagā? 
I.Ralle- gaidām sporta komisijas priekšlikumus un kolīdz tādus saņemsim, sludināsim 
vakanci uz amatu 
 
Domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska informē par Baltkrievijas vēstnieka vizīti Dundagas 
novadā ar mērķi iepazīt uzņēmējdarbības veidus un iespējamo sadarbību ar Baltkrieviju. 

 
 
3.§ 

Par biedrības „Kolkas sporta klubs” iesniegumu 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs 
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Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.70. „Par biedrības „Kolkas sporta klubs” iesniegumu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
4.§ 

Par biedrības „Jauniešu  klubs Dundaga” iesniegumu 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, A.Zumbergs 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.71. „Par biedrības „Jauniešu klubs Dundaga” iesniegumu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 

5.§ 
Par biedrības „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās 

darbības centrs „Zītars”” iesniegumu 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Abaja, T.Liepa, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.72. „Par biedrības „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās 
darbības centrs „Zītars”” iesniegumu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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6.§ 
Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. 

pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 

pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā» 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska 
 
Pamats 
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, Kultūras institūciju 
likuma 2.panta otrās daļas 8.punkts 
 
B.Ose – Kādēļ ir palielinājušās izmaksas, jo Finanšu komitejā bija citas summas. 
B.Dūda- Ir aktualizētas tāmes 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.73. „Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības 
programmas 413. Pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. Pasākumā 
«Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
7.§ 

Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. 
Pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 
Pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā» 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Pirvits 

Pamats 
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, Tūrisma likuma 8.panta 
4.,5.punkts 
 
G.Pirvits norāda uz to, ka ir ļoti nepieciešama Dundagas novada pašvaldības mājas lapas 

pārveide, kas tika izteikts arī diskusijā ar Dundagas jauniešiem. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.74. „Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības 
programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā 
«Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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8.§ 
Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstības projektu 

konkursā („Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde) 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska 

Pamatojums: 
1. Ministru kabineta 04.10.2011  noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 

2. Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013.  Rīcības 
plāns Eiropas lauksaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.75. „Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstības 
projektu konkursā („Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde)”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

9.§ 
Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas 

projektu konkursā (Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – 
„Līči” Kolkā) 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, T.Liepa 
Pamatojums: 

1. Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju 
īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.76. „Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstības 
projektu konkursā („Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde)”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

10.§ 
Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”  

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska 
Pamats 
Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par 
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 3. un 5. punkts.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.77. „Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
11.§ 

Par līdzfinansējumu dalībai ES Eiropas Zivsaimniecības  pasākuma 
aktivitātē /”Zēņu dīķa” teritorijas labiekārtošana/ 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.78. „Par līdzfinansējumu dalībai ES Eiropas Zivsaimniecības  
pasākuma aktivitātē /”Zēņu dīķa” teritorijas labiekārtošana/”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
12.§ 

 Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”/Sporta aprīkojums/ 
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska 

Pamats 
1. Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa 

IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā». 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts; LR MK noteikumi Nr. 33 
‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.79. „Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”. Lēmums pievienots protokolam. 
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13.§ 
Par biedrības "Randalist" (reģ.Nr.40008206316) iesniegumu 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits, B.Ose, T.Liepa 
Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants;  
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 
 
Diskusijas: 
A.Pinkens informē, ka par šādu projektu virzīšanu uzzina šodien un viņa viedoklis nav 
noskaidrots. 
I.Ralle – Šis jautājums tika pārrunāts Kolkas ciema valdes sēdē un nepatiess ir apgalvojums, 
ka pārvaldes vadītājs nebija informēts 
G.Abaja atzīst, ka projekts ir ļoti labs un šim mērķim budžetā ir paredzēts finansējums 
G.Pirvits -Novadā darbībām ir jābūt vienotām un izpilddirektors ir tas, kurš pārrauga visa 
novada teritoriju. Ja ciema valdē jautājums ir skatīts, tad nevar teikt, ka nav bijusi 
informācija. 
B.Ose – J.Dambīša prezentācijas ietvaros par 2012.gada pārskatu, tika prezentēta arī iecere 
par norāžu izvietošanu 
I.Ralle- Kolkā ir paredzēta 8 norāžu izvietošana un Mazirbē – 2 
A.Zumbergs- Par teritoriju atbild pārvaldes vadītājs, izpilddirektors tikai pārrauga 
G.Abaja – Šis projekts iet uz pieteikumu Zivsaimniecības fondam. Biedrībai var traucēt, ja 
tiek iesniegti 2 projekti. 
T.Liepa- Vai ir laiks tos izskatīt komitejās? 
G.Abaja norāda, ka par līdzfinansējumu biedrību projektiem pašvaldība var lemt arī pēc 
projektu apstiprināšanas. 
 
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, S. Šnikvalde, 
G. Pirvits, I.Jānberga), pret – 1 (T.Liepa), atturas – 3 (U.Sila- nav kopējas vienošanās, 
G.Abaja- šī biedrība gatavo iesniegšanai vēl vienu projektu, kas ir svarīgs un šis varētu 
traucēt, A.Zumbergs- neesam ievērojuši nolikumā noteikto lēmumu pieņemšanas 
procedūru) 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.80. „Par biedrības "Randalist" (reģ.Nr.40008206316) iesniegumu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Sēdei pievienojas deputāte Asja Felta. 

14.§ 
Par biedrības "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) iesniegumu 

Ziņo I.Ralle; L.Pavlovska, A.Zumbergs, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, G.Abaja, S.Šnikvalde 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 
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Debates: 
T.Liepa- Kolkā ir nepieciešams tirgus, taču ir vajadzīgas arī slēgtas telpas. Vai kāds par šo ir 
runājis ar sabiedrību? 
G.Abaja- Projekts iespējams būs jānoraida, jo atbalsta tirdzniecības vietas nevis tirgus 
izbūvi. Ja piekrastes zvejnieki būtu izveidojuši biedrību, tad jā. Jāizvērtē šīs biedrības 
statūtos paredzētās aktivitātes. 
S.Šnikvalde uzskata, ka nevar virzīt projektu bez pārvaldnieka akcepta. Kāpēc tiek apiets 
pārvaldnieks? 
B.Ose- zivju tirdzniecība tur nevarēs notikt, jo tie, kas tirgo zivis savu māju pagalmos, to 
darīs arī turpmāk, tā kā ir nepieciešams preci turēt noteiktos apstākļos. Izvēlētajā vietā 
vēsturiski ir bijis tirgus un, pie tam, tā ir pašvaldības zeme. 
A.Pinkens uzskata, ka ir jāveic iedzīvotāju aptauja. 
G.Pirvits- Šie projekti ir pakārtoti ielu apgaismojuma ierīkošanas projektam. Vienai daļai tas 
būs vajadzīgs, citai nē. 
Sēdes vadītāja ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (B. Ose, U.Sila, R. Rūmniece, L. Pavlovska, G. 
Pirvits, A.Felta), pret – 1 (G.Abaja), atturas – 4 (T.Liepa- nav plānots īstajā vietā un nav 
veikta sabiedriskā aptauja, S.Šnikvalde- nav zināms iedzīvotāju viedoklis, A.Zumbergs- nav 
ievērota procedūra lēmuma projekta virzīšanā, I.Jānberga- nav saskaņots ar pārvaldes 
vadītāju un nav veikta aptauja) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.81. „Par biedrības "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) iesniegumu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

15.§ 
Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā 

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

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Ministru kabineta 
2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 10.punkts; Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu" 2.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, A.Felta, R. Rūmniece, L. Pavlovska, 
U.Sila, S. Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa,), pret – nav, atturas – 1 
(G.Abaja – iztikas minimumam ir jābūt citam, nevis kā trūcīgam) 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.82. „Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas 
novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

16.§ 
Par gada pārskatiem 

L.Pavlovska, A.Zumbergs 
16.1. SIA „Ziemeļkurzeme” 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
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2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. 
daļa, 48. pants; 

3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 

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

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.83. „Par gada pārskatiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

16.2. SIA „Kolkas Ūdens” 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 

1. daļa, 48. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.84. „Par gada pārskatiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
16.3. SIA „Dundagas veselības centrs” 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. 

daļa, 48. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma 
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2012. gadu noslēdzis ar Ls 
11 744,00 lielu zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats 
atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.85. „Par gada pārskatiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

17.§ 
Par PII „Kurzemīte„ bērnu laukumā esošo lietu atjaunošanu 

 L.Pavlovska, B.Ose, A.Zumbergs, G.Abaja, G.Pirvits 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 
 
Mērķis 
Veicināt kvalitatīvas  āra laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas vecuma bērniem estētiskā 
un drošā vidē. 
 
Izvērtējums 
PII „Kurzemīte” teritorijā , rotaļu laukumā ,divām nojumēm jāuzliek jauns jumts , kura vietā 
pašreiz ,jau vairākus gadus, stāv koka stabi, kā arī smilšu kastēm    (pavisam kopā 5 gb) 
jānomaina koka apmales, kas  savu jau nokalpojušas. Pretenzijas par rotaļlaukuma izskatu 
bērnudārza teritorijā izsaka arī novada iedzīvotāji- bērnu vecāki.  Pavasarī ,maija mēnesī, 
plānojas viesu (no cita novada) vizīte mūsu bērnudārzā, sakopta bērnudārza teritorija arī ir 
mūsu novada vizītkarte.  
 Lielu daļu rotaļnodarbību bērniem organizē laukā, svaigā gaisā. Bērni iegūst labu fizisko 
formu, pavadot laiku brīvā dabā- lēkājot, pārvietojoties un rotaļājoties drošā un estētiskā 
vidē. Sakārtota teritorija un dzīves vide veicina bērna labsajūtu un iedzīvotāju 
apmierinātību par savu novadu. Nepieciešami 4329.09 Ls- šajā summā iekļauts- abu 
nojumju jumti, grīdas segumi, 5 smilšu kastes apmales ar visu apstrādi un darbs. Pielikumā-  
tāme . 
 
A.Kojro informē, ka smilšu kastes tika salabotas saimnieciskā kārtā. 
A.Zumbergs ierosina neiekļaut prioritāšu saraktā, bet plānot kompleksu teritorijas 
labiekārtošanu 
G.Abaja arī rosina skatīties kompleksi, jo šobrīd ieguldītie līdzekļi būtu izlietoti nelietderīgi 
I.Ralle informē, ka  ar iestādes vadību ir panākta vienošanās par nojumju izbūvi 2014.gadā 
 
Deputāti vienojas atstāt jautājumu bez virzības. 
 

18.§ 
Par telpu nomas līgumu ar biedrību „Dundagas aprūpes nams „Stacija” 

L.Pavlovska, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.86. „Par telpu nomas līgumu ar biedrību „Dundagas aprūpes nams 
„Stacija””. Lēmums pievienots protokolam. 
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19.  § 
Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu” 

pieņemšana 
L.Pavlovska, G.Abaja, T.Liepa 

Pamats 
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.87. „Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu kopšanu un 
uzturēšanu” pieņemšana”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
20.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu „Lielgrabi” 
L.Pavlovska 

Pamats 
1. Valsts zemes dienesta 19.03.2013. vēstule Nr.10-02/229222-1/2. 
2. Vitālija Galaiska 26.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

03.04.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/147-G). 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 4. daļa. 
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. daļa. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.88. „Par nosaukuma piešķiršanu „Lielgrabi””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

21.§ 
Par nekustamā īpašuma „Grīvlejas” sadalīšanu 

L.Pavlovska 
Pamats 

1. Jura Letauera pilnvarotās personas pārstāvja Agra Āboliņa, 2013. gada 25. marta 
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada domē 25.03.2013. ar Nr. DD-3-
26.2/13/137-Ā). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.89. „Par nekustamā īpašuma „Grīvlejas” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

22.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Medņi” 

L.Pavlovska 
Pamats 
1. SIA „Metrum” 26.03.2013. iesniegums Nr. 71_a_32-2013 (reģistrēts Dundagas novada 

domē 27.03.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/143-S). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada domes 2012. gada 22. novembra sēdes lēmums Nr.323. „Par zemes 

ierīcības projektu īpašumam „Medņi””. 
  

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

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.90. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Medņi””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

23.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Valdnieki” 

L.Pavlovska 
Pamats 

1. SIA „A2 grupa” valdes locekles Andas Šimkus 02.04.2013. iesniegums Nr. 12/2013 
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 04.04.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/279). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.181. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” 
4. Dundagas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.40 (protokols Nr.5, 14.§) „Par 
grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 181 1. pielikumā”. 

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

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.91. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Valdnieki””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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24.§ 
Par detālplānojuma projekta īpašumam „Steķi” nodošanu publiskajai 

apspriešanai 
L.Pavlovska 

 
1.   Dundagas novada domes 27.09.2012. sēdes lēmums Nr. 248 21.§ „Par detālplānojuma 
izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri””. 
2.   Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmums Nr. 60 12.§ „Par grozījumiem 
Dundagas novada Domes 27.092012. lēmumā Nr. 248”. 
3.   MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 108. punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.92. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
„Valdnieki””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

25.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.93. „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 
22.decembra  saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

26.§ 
Par zemju nomu 

L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
4. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas 
maksas apmēru. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.94. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

27.§ 
Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, T.Liepa, A.Felta, G.Pirvits, B.Ose 
 

27.1. Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatsskolas telpām 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 

 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.95. „Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatsskolas telpām”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
27.2. Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.96. „Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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28.§ 
Par dalību Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 

2014.gadam izdošanā 
Ziņo B.Dūda; L.Pavlovska, T.Liepa, G.Pirvits 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants; Tūrisma likuma 8.panta 2.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.97. „Par dalību Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 
2014.gadam izdošanā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

29.§ 
Par  telpu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai 

L.Pavlovska 
Pamatojums 
1. Domes deputāta Aldona Zumberga ierosinājums par pašvaldības telpu izmantošanu 
priekšvēlēšanu aģitācijai. 
2. Likums par priekšvēlēšanu aģitāciju 
 
Mērķis 
Nodrošināt demokrātijas principu īstenošanu.  
 
Izvērtējums 
Pašvaldība ir izskatījusi deputātu kandidāta A. Zumberga ierosinājumu atļaut veikt 
priekšvēlēšanu aģitāciju bez maksas pašvaldībai piederošajās telpās, ievērojot 
“Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma nosacījumus. Pirms aģitācijas pasākumu īstenošanas tie 
jāsaskaņo ar katras iestādes vadītāju. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.98. „Par  telpu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
30.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
L.Pavlovska 

 
Par dzīvojamās platības piešķiršanu K. Kupačam. 
Pamats 
Kaspara Kupača, p.k. 070693 iesniegums Nr. K-441, no 27.09.2011 un Dundagas novada 
domes lēmums 3.§ Nr.41 no 23.02.2012, protokols Nr.2. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.99. „Par  dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

31.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības 

komisiju darbam ar riska ģimenēm 
L.Pavlovska, B.Ose, G.Pirvits 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants 7.punkts, 41.pants 2.punkts, 61.pants un „Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma” 58.pants.  
 
 

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

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.100. „Par Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības 
komisiju darbam ar riska ģimenēm”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

32.§ 
Par novada vēlēšanu komisiju 

L.Pavlovska 
Pamats: 

1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta pirmā daļa; 

2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punkts  
3. Dundagas novada Domes 2013.gada 28.marta lēmums Nr. 65  

 

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

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu  Nr.101. „Par novada vēlēšanu komisiju”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

33.§ 
Par Finanšu komitejas sastāvu 

L.Pavlovska, R.Rūmniece 
Pamats: 

1. Likuma par pašvaldībām 51.pants 
2. Dundagas novada pašvaldības nolikuma 4.1. punkts 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Pirvits, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 
nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu  Nr.102. „Par Finanšu komitejas sastāviu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Jautājuma izskatīšanas vadība tiek nodota priekšsēdētājas vietniekam Aldonam 
Zumbergam. 
 

34.§ 
Par atļauju apvienot amatus 

L.Pavlovska, A.Zumbergs, T.Liepa, I.Jānberga, S.Šnikvalde, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, U.Sila, 
G.Abaja, Regīna Rūmniece 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 10.punkts; likuma "Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punkts, 
8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts 

Mērķis 
Izlemt jautājumu par vairāku valsts amatpersonas amatu savienošanu 
 

Izvērtējums 

1.  Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 5.aprīlī saņemts domes priekšsēdētāja 
vietnieka Aldona Zumberga iesniegums, kurā cita starpā norādīts, ka dome līdz šim nav 
lēmusi par atļauju Lindai Pavlovskai savienot Dundagas novada domes priekšsēdētāja 
amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" 
direktores amatu. 

2. Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 8.aprīlī saņemts domes priekšsēdētājas 
Lindas Pavlovskas (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Dundagas 
novada domes priekšsēdētāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola" direktores amatu. 

3. No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzējas ieskatā minēto amatu savienošana 
atļaujama, tas ir, amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata 
pienākumu pildīšanai. Iesniedzēja papildus paskaidro, ka Dundagas novada dome 
2012.gada 26.aprīlī, pieņemot lēmumu Nr.126, sniegusi viņai atļauju savienot Dundagas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes 
"Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktora amatu. Domes priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumi domes priekšsēdētāja prombūtnē bija tādi paši kā domes priekšsēdētājam. 

4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta 
piektās daļas 1.punkts nosaka, ka institūcijai, saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā 
daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums 
izvērtērtēt: 
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1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 
2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 
3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 
 

5. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 
5.punkts nosaka, ka interešu konfilikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts 
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 
intereses. 

Esošajā situācijā konstatējams, ka interešu konflikts neradīsies, jo nepastāvēs 
iepriekš minētajā tiesību normā uzskaitītās situācijas. Turklāt iesniedzēja šobrīd Dundagas 
pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktores pienākumus nepilda, 
jo atrodas atvaļinājumā. Iesniedzēja apņemas arī turpmāk amatu savienošanas laikā 
minētās iestādes direktores pienākumus neveikt. Papildus iesniedzēja apņemas netraucēt 
pašvaldības izpilddirektoram realizēt padotību pār Dundagas novada pašvaldības iestādi 
"Dundagas Mākslas un mūzikas skola". Savukārt, gadījumā, ja domes priekšsēdētājam būtu 
jārealizē tiesības vai pienākumi attiecībā pret minēto iestādi, tad šo tiesību un pienākumu 
realizāciju domes priekšsēdētājs nodotu realizēt domes priekšsēdētāja vietniekam. 

6. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 22.panta 
pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonas darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai 
nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem. Dundagas novada dome 2010.gada 
24.marta sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt ētikas kodeksu "Dundagas novada pašvaldības 
Ētikas kodekss".  

Esošajā situācijā konstatējams, ka minēto amatu savienošana atbildīs 
minētajam ētikas kodeksam un citām ētikas normām. 

7. Noskaidrojot atbildi uz jautājumu, vai amatu savienošana nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, konstatējams, ka  amatu savienošana nekaitēs 
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, jo domes priekšsēdētāja pienākumu 
pildīšanas laikā  iestādes direktora pienākumus pilda un pildīs iestādes direktora vietnieks - 
tādējādi domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai cita amata ieņemšana nekaitēs. 

8. Dundagas novada pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija" juriskonsults 
hierarhiski ir zemāka valsts pārvaldes amatpersona, salīdzinot ar domes priekšsēdētāju. 
Tāpēc juriskonsulta darbības objektivitāte un neitralitāte, vērtējot ar augstāku valsts 
pārvaldes amatpersonu personiski saistītu jautājumu, var tikt apšaubīta. Šī iemesla dēļ 
ieteicams lēmumu nosūtīt pārbaudes veikšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojam. Arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs mutiski ieteicis lēmuma projektu 
vai lēmumu nosūtīt izvērtēšanai birojam. 

9. Ņemot vērā iepriekš minēto, (kā arī to, ka faktiskie apstākļi būtībā atbilst tiem 
apstākļiem, kādi pastāvēja Dundagas novada domei 2012.gada 26.aprīlī atļaujot iesniedzējai 
savienot Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" 
direktores amatu ar Dundagas novada domes priekšsēdētāja amatu), nav konstatēti fakti, 
kas neļautu iesniedzējai savienot Dundagas novada domes priekšsēdētāja un Dundagas 
novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktores amatu. 
Dundagas novada  
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Jautājumi: 

T.Liepa- Kā fiziski ir iespējams apvienot abus amatus? 
L.Pavlovska- Kad piekritu domes priekšsēdētāja amatam, darīju zināmu visiem deputātiem, 
ka uz tik īsu atlikušo termiņu no Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) direktores 
amata neatteikšos. 2 mēnešus pildot priekšsēdētāja pienākumu kā vietniece, šos darbu 
darīju. Slodze bija liela, bet skolas darbs tika nodrošināts, nekādas problēmas nebija. 
Piekritu būt par priekšsēdētāju, jo tajā brīdī tas bija vienīgais kompromiss, lai netiktu iecelts 
administrators no ministrijas puses. 
S.Šnikvalde- bija apsolījums iepazīstināt ar KNAB vēstuli 
L.Pavlovska informē, ka vēstulē bija teikts, ka abus amatus savienot drīkst, ka viņai ir 
pienākums lūgt domei atļauju, savukārt deputātiem ir pienākums izvērtēt un pieņemt 
lēmumu 
I.Jānberga- Pašreiz DMMS direktora pienākumus pilda Linda Celma. Tiek galā labi, taču 
atalgojuma par direktora p.i. veikšanu ir nepietiekams. Ja dome būtu apstiprinājusi viņu par 
pienākumu izpildītāju, varētu saņemt pilnu direktora algu. Kāpēc tik ilgi netika lūgta 
atļauja? 
L.Pavlovska- Biju pārliecināta, ka sēde par manu iecelšanu priekšsēdētāja amatā bija arī 
izvērtējums par iespēju apvienot šos amatus un pamatojos uz to, ka pēc iepriekšējās 
sūdzības KNAB izvērtējuma, kā svarīgs arguments tika minēts apstāklis vai deputātiem, 
pieņemot lēmumu, šis fakts bija zināms, ka apvienošu abus amatus.. 
G.Abaja Situācija bija vērtēta jau 28.februārī. Nevarēja atsaukties uz iepriekšējo. Vēstule bija 
jāsūta kā amatpersonai, nevis privāti. 
L.Pavlovska- KNAB vēstulē nav noteikts, ka amatus savienot nevar, ir jālūdz domes atļauja. 
T.Liepa- Pēc cik ilga laika pēc ievēlēšanas amatā tika rakstīta vēstule KNAB? 
L.Pavlovska  - pēc 2 mēnešiem 
G.Abaja- Kad pēdējo reizi ir bijusi Kolkas mūzikas skolā mācību procesa saistībā? 
L.Pavlovska- Nesapratu jautājumu. Janvārī. Kā pedagogs būšu uz visām ieskaitēm un 
eksāmeniem 
T.Liepa- Vai bezalgas atvaļinājums turpināsies pēc ievēlēšanas nākamajās vēlēšanās? 
L.Pavlovska- Nekādā gadījumā. Atkārtoju, ka šis bija kompromisa variants. 
I.Jānberga- Kuru amatu izvēlēsies, ja balsojums būs negatīva? 
L.Pavlovska- Tad arī izlemšu 
 
Debates: 
A.Zumbergs norāda, ka izvērtējot amatu savienošanu ir jāņem vērā 3 apstākļi: 1) vai tas ir 
iespējams; 2) vai nerada interešu konfliktu; 3) vai nerada ētiska rakstura problēmas. 
T.Liepa- Divus amatus apvienot nevar. No ētiskās puses skatoties, ja arī kāds aizvieto, tad 
tam ir jāsaņem pilna alga 
G.Pirvits- Kurā brīdī esam padomājuši par iedzīvotājiem? Ir jāpieņem saprātīgs lēmums. 
G.Abaja -Interešu konflikts ir tajā brīdī, kad bezalgas atvaļinājumu kā direktorei piešķir 
izpilddirektore, kas atrodas viņas pakļautībā. Ir jāievēro likuma normas. 
B.Ose- KNAB šo kā pārkāpumu nav klasificējusi. Tai pašā laikā, kas notiks, ja Lindai tagad 
neļaus amatus savienot un viņa izvēlēsies mūzikas skolu? Aizvietos vietnieks, kurš ir 
administratīvi sodīts no šīs pašas iestādes par darbībām pašvaldībā. 
R.Rūmniece uzskata, ka ir jādod Lindai iespēja nostrādāt atlikušo mēnesi. 
A.Felta- Ir jāizvērtē reālā situācija. Neatbalstīs jauna priekšsēdētāja vēlēšanas. Ir jādod 
iespēja Lindai strādāt. 
U.Sila uzskata, ja Lindai tiks uzlikts sods no KNAB, tad viņa to saņems. 
G.Abaja norāda, ka šajā gadījumā katrs deputāts ir atbildīgs par savu balsojumu. Jāsaprot 
kāda ietekme šodienas lēmumam būs uz turpmāko domes darbu. 
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A.Zumbergs- Tas ir administratīvs akts. Ir vajadzīgas divas atļaujas savstarpējai amatu 
savienošanai. 
A.Šturms skaidro, ka ja atļaujas devēja ir viena un tā pati institūcija, tad pietiek ar vienu 
atļauju. 
 
L.Pavlovska apliecina, ka pienākumus ir veikusi ar tīru sirdsapziņu. Ir palicis viens mēnesis.  
 
Sēdes vadītājs aicina balsot par sagatavoto lēmums projektu. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Atļaut Lindai Pavlovskai (personas kods: 271268-12515) savienot Dundagas novada 
domes priekšsēdētāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas 
un mūzikas skola" direktores amatu. 

2. Nosūtīt lēmumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un lūgt tam izvērtēt 
lēmuma tiesiskumu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, U.Sila, G. Pirvits, A.Felta), 
pret – 5, (S. Šnikvalde, I.Jānberga, A.Zumbergs, T.Liepa, G.Abaja), atturas – nav; pildot 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, 
balsojumā nepiedalās L.Pavlovska 

Sēdes vadītājs paziņo, ka balsojuma rezultātā lēmums nav pieņemts. 

 

 
Sēde slēgta plkst. 16.40. 
 
 
 
 
Protokols parakstīts 02.05.2013. 
 
 
 
Sēdes vadītāja      L.Pavlovska (1.-33.jautājums) 
 
         
        A.Zumbergs (34.jautājums) 
 
 
 
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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 69. 

25.04.2013. 
1. § 

Gada pārskata apstiprināšana par 2012.gadu 
 

Ziņo SIA „Revidentu serviss” pilnvarotā pārstāve Mairita Vanaga (pilnvara izdota 
25.04.2013.). 

Iepazīstina ar auditorfirmas SIA “Revidentu serviss”, revīzijas ziņojumu par 
Dundagas novada Domes 2012.gada pārskatu. Ziņojumā teikts, ka revidentuprāt Dundagas 
novada Domes 2012.gada finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
novada domes finansiālo stāvokli 2012.gada 31.decemrī, tās darbības un finanšu 
rezultātiem un naudas plūsmu 2012.gadā saskaņā ar LR  MK 2010.gada 17.augusta 
noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 Revidents ir iepazinies ar vadības ziņojumu par 2012.gadu, kurā par sniegtajām 
ziņām un sniegtajiem finanšu rezultātiem, to ietekmējošiem faktoriem un sagaidāmajiem 
notikumiem, nav atklātas būtiskas neatbilstības starp iepriekš minēto un 2012.gada finanšu 
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.  
   

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes  2012. gada pārskatu. 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 70. 

25.04.2013. 
3.§ 

Par biedrības „Kolkas sporta klubs” iesniegumu 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Mērķis 

Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo 
īpašumu šā uzdevuma veikšanai,  garantēt līdzfinansējumu 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt, 
15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 11.aprīlī saņemts biedrības "Kolkas sporta 
klubs" iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā zemes vienības "Stadions" (kadastra Nr. 
8862 007 0232) daļu - volejbola laukumus un skatītāju zonu ap tiem, lai to uzturētu un ar tā 
palīdzību veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Paredzēts piesaistīt finanšu līdzekļus 
no Eiropas Savienības finansētiem projektiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
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1. Deleģēt biedrībai "Kolkas sporta klubs" (reģ.Nr. 40008208377) šādu pārvaldes 
uzdevumu - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

2. Nodot biedrībai "Kolkas sporta klubs" (reģ.Nr. 40008208377) bezatlīdzības lietošanā uz 
8 gadiem šādu nekustamo īpašumu (zemes gabala vienības daļu) deleģētā uzdevuma 
veikšanai - (zemes vienības daļas plāns pievienots lēmuma pielikumā).  

Līgumā cita starpā paredzēt: 1) minēto nekustamo īpašumu uztur pašvaldība; 2) 
pašvaldībai ir tiesības minēto nekustamo īpašumu izmantot savām vajadzībām, par to 
iepriekš informējot biedrību. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt 
biedrībai noslēgt deleģēšanas un nekustamā īpašuma lietošanas līgumu līdz 2013.gada 2. 
Maijam. 

4. Atbalstīt biedrības biedrībai "Kolkas sporta klubs" (reģ.Nr. 40008208377) piedalīšanos 
ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma aktivitātē ar projektu "Kolkas ciema stadiona 
teritorijas labiekārtošana" par kopējo summu 10567,51 lati (ieskaitot PVN). Projekta 
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1056,75 latu apmērā garantēt no pašvaldības 
budžeta. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 71. 

25.04.2013. 
4.§ 

Par biedrības „Jauniešu  klubs Dundaga” iesniegumu 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Mērķis 

Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo 
īpašumu šā uzdevuma veikšanai,  garantēt līdzfinansējumu 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt, 
15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 16.aprīlī saņemts biedrības "Jauniešu 
klubs Dundaga" iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā telpas Nr.18 un 33, Pils ielā 9, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, lai veiktu tajās vienkāršotu rekonstrukciju 
un ar to palīdzību veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Paredzēts piesaistīt finanšu 
līdzekļus no Eiropas Savienības finansētiem projektiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
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1. Deleģēt biedrībai "Jauniešu klubs Dundaga" (reģ.Nr. 40008206910) šādu pārvaldes 
uzdevumu - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

2. Nodot biedrībai "Jauniešu klubs Dundaga" (reģ.Nr. 40008206910) bezatlīdzības lietošanā  
uz 8 gadiem telpas Nr.18 un 33, Pils ielā 9, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt 
biedrībai noslēgt deleģēšanas un īpašuma lietošanas līgumu līdz 2013.gada 2.maijam. 

4. Atbalstīt biedrības biedrībai "Jauniešu klubs Dundaga" (reģ.Nr. 40008206910) 
piedalīšanos Eiropas Lauku attīstības programmas 413. pasākumā "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" ar projektu "Telpu Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas 
centra ierīkošanai" par kopējo summu 14288,05 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu 1429,00 latu apmērā garantēt no pašvaldības budžeta. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 72. 

25.04.2013. 
5.§ 

Par biedrības „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās 
darbības centrs „Zītars”” iesniegumu 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 
 
Mērķis 
Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo īpašumu šā 
uzdevuma veikšanai,  garantēt līdzfinansējumu 
 
Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt, 
15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 19.martā saņemts biedrības "Pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centra "Zītars"" iesniegums. Pēc 
iesnieguma saņemšanas notikušas sarunas ar biedrības pārstāvjiem un tie iesnieguma 
saturu mutiski papildinājuši. No biedrības sniegtās informācijas konstatējams, ka tā vēlas 
saņemt lietošanā Kolkas pamatskolas struktūrvienības "Rūķītis" teritorijā esošo sporta 
laukumu, lai to uzturētu un ar tā palīdzību veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 
Paredzēts piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības finansētiem projektiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Deleģēt biedrībai "Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centra 
"Zītars"" (reģ.Nr.50008122511) šādu pārvaldes uzdevumu - veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu. 

2. Nodot biedrībai "Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centra 
"Zītars"" (reģ.Nr.50008122511) bezatlīdzības lietošanā uz 8 gadiem šādu nekustamo 
īpašumu (zemes gabala vienības daļu) deleģētā uzdevuma veikšanai – PII „Rūķītis” teritorijā 
esošais rotaļu laukums (zemes vienības daļas plāns pievienots lēmuma pielikumā). Līgumā 
cita starpā paredzēt: 1) minēto nekustamo īpašumu uztur pašvaldība; 2) pašvaldībai ir 
tiesības minēto nekustamo īpašumu izmantot savām vajadzībām, par to iepriekš informējot 
biedrību. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt 
biedrībai noslēgt deleģēšanas un nekustamā īpašuma lietošanas līgumu līdz 2013.gada 
2.maijam. 

4. Atbalstīt biedrības "Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs 
"Zītars"" (reģ.Nr.50008122511)  piedalīšanos ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma 
aktivitātē ar projektu "Brīvā laika pavadīšanas laukums ģimenēm" par kopējo summu 
20000,00 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 2000,00 
latu apmērā garantēt no pašvaldības budžeta. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 73. 

25.04.2013. 
6.§ 

Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. 
pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 
pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā». 
 
Pamats 
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, Kultūras institūciju 
likuma 2.panta otrās daļas 8.punkts 
 
Mērķis 
Uzlabot Dundagas novada iedzīvotāju iespēju sevi izpaust un pilnveidoties  amatiermākslas 
kolektīvos 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības iestādē ,,Kultūras pils” darbojas 4 pieaugušo (jauktais 
koris, senioru un vidējās paaudzes deju kolektīvs, amatierteātris) un 1 bērnu (deju 
kolektīvs) tradicionālās tautas mākslas amatiermākslas kolektīvs, kā arī 4 bērnu un 
jauniešu vecuma grupas mūsdienu dejās. Pateicoties metodiskam kolektīvu vadītāju 
darbam, kolektīvi ir sasnieguši labus rezultātus reģionālās skatēs, kuplina gan vietējos gan 
kaimiņu novadu pasākumus.  

Lai uzlabotu un nodrošinātu kvalitatīvu metodisko darbu ar amatiermākslas 
kolektīviem, nepieciešams tehniskais aprīkojums – fotoaparāts, videokamera, projektors, 
ekrāns.  
Lai nodrošinātu jauktā kora dalību skatēs, kopkoncertos, dziesmu un deju svētku kustības 
gājienos, dažādos kultūras pasākumos, tā dalībniekiem nepieciešami jauni tautas tērpi un 
kolektīva karogs.  

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinājusi projektu konkursa 5. 
kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 
pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 
Pašvaldībai iespējams iesniegt projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai 2. Aktivitātes 
rīcībā ,,sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.   
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Piedaloties un gūstot atbalstu izsludinātajā projektu konkursā, tiktu uzlabota novada 
iedzīvotāju iespēja uzlabot savas prasmes amatiemākslas kolektīvos, tā veicinot to 
māksliniecisko izaugsmi.  

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 12141,89, pašvaldības līdzfinansējuma daļa – 
neattiecināmās izmaksas PVN 21% apmērā 2107,27 un  10% no attiecināmā izmaksām  Ls  
1003,46, kopā Ls 3110,-. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu ,,Dundagas kultūras pils 
amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts” par kopējo projekta 
izmaksu summu Ls 12141,89 attiecināmās izmaksas Ls 9031,16, biedrības 
«Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā projektu konkursa 5.kārtā Lauku 
attīstības programmas 413.pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā». 2. Aktivitātes rīcībā ,,Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.  

2) Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 74. 

25.04.2013. 
7.§ 

Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. 
pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 
pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā». 
 
Pamats 
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, Tūrisma likuma 8.panta 
4.,5.punkts 
 
Mērķis 
Uzlabot pašvaldības iestādē ,,Kultūras pils” sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināt kultūras 
un vēstures pieminekļa sakopšanu un lietderīgu izmantošanu  
 
Izvērtējums 

Dundagas pils ir ievērojams novada izglītības, kultūras un tūrisma centrs. Pils telpās 
darbojas Mākslas un mūzikas skola, izvietotas Centrālās administrācijas struktūrvienības, 
tiek sniegti kultūras pakalpojumi iedzīvotājiem un no pašvaldības funkcijām izrietoši 
maksas pakalpojumi. Pils apmeklētājiem rada grūtības atrast nepieciešamo, jo ir nepilnīgi 
izvietotas norādījuma zīmes. Pie tam esošās zīmes uzskatāmas kā neatbilstošas pils ēkai – 
kultūras un vēstures piemineklim. Tāpat sarežģījumus iegūt kvalitatīvu informāciju pils 
mājas lapas trūkums. Kvalitatīva un mūsdienīga mājas lapa nodrošinātu pilnīgas 
informācijas iegūšanu par pilī sniegtajiem publiskajiem un no tiem izrietošajiem maksas 
pakalpojumiem. 

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinājusi projektu konkursa 5. 
kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. 
pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 
Pašvaldībai iespējams iesniegt projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai 1. aktivitātes 
rīcībā ,,Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem”.   

Piedaloties un gūstot atbalstu izsludinātajā projektu konkursā, tiktu: 
• izgatavotas uzstādītas pils ēkai atbilstošā dizainā izstrādātas norādes zīmes 

iekštelpās,  
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• stabs ar norādēm un informācijas stends pils pagalmā;  
• izstrādāta Dundagas pils interneta mājas lapa. 

Kopējā projekta izmaksu summa ir Ls 2688,10, pašvaldības līdzfinansējums ir 
neattiecināmās izmaksas PVN 21% apmērā Ls 466,53 un 10% no attiecināmām izmaksām 
Ls 222,16, kopā Ls 688,69. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu ,,Dundagas pils informatīvo norāžu, 
stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide” par kopējo projekta izmaksu 
summu Ls 2688,10 attiecināmās izmaksas 2221,57 biedrības «Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija» izsludinātajā projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības 
programmas 413.pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā». 1. aktivitātes rīcībā ,,Pakalpojumu pieejamība 
un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem”.  

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, juriskonsults Aigars Šturms,  

Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 75. 

25.04.2013. 
8.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstības projektu 
konkursā („Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde) 

 

Pamatojums: 
1. Ministru kabineta 04.10.2011  noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 

2. Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013.  Rīcības 
plāns Eiropas lauksaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
  
Mērķis 
 Kolkas tautas namā notiekošo pasākumu un aktivitāšu piedāvājuma daudzveidības 
palielināšana, sniedzot apmeklētājiem un dalībniekiem mūsdienīgu un kvalitatīvu kultūras 
un izklaides pasākumu klāstu. 
 
Izvērtējums: 

1. Kolkas tautas nams ir nozīmīgs Dundagas novada kultūras centrs ar ļoti plašu 
pasākumu spektru. Esošās akustiskās un vizuālās ierīces, lai arī tiek pakāpeniski atjaunotas, 
tomēr to resursi un kvalitāte nav pietiekama. 2011. gadā ar ELFLA līdzfinansējumu tika 
veikti tautas nama rekonstrukcijas darbi, kā rezultātā tika pilnībā izremontētas telpas un 
nomainītas inženierkomunikācijas, taču pasākumu tehniskais nodrošinājums palika 
iepriekšējā stāvoklī. 

Projektā ieplānotā kinoekrāna un apskaņošanas tehnikas iegāde un uzstādīšana 
izveidotu pirmo mūsdienu prasībām un vietējiem apstākļiem atbilstošo  filmu 
demonstrācijas vietu Dundagas novadā, kas ļautu piedāvāt iedzīvotājiem arvien pieaugošo 
latviešu režisoru filmu, kā arī citu autoru vizuālo multimēdiju darbu kvalitatīvu 
demonstrēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā šīs iekārtas var tikt izmantotas 
konferenču un semināru tehniskajam nodrošinājumam. 

Pateicoties izveidojušai sadarbībai ar Dundagas novada amatiermākslas kolektīviem, 
ir palielinājusies Kolkas tautas nama kultūras pasākumu daudzveidība. Dažādu pasākumu 
ietvaros bieži notiek deju kolektīvu priekšnesumi, kas ir jauns tautas nama skatuves 
pielietojums. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu dalībnieku izgaismojumu. Šim 
mērķim projektā ir paredzēts iegādāt un uzstādīt vairāku veidu un pielietojuma modernas 
un ekonomiskas LED tehnoloģijas gaismas ierīces, kā arī to vadības pults. 



34 
 

Minētā aprīkojuma iegāde ļaus piedāvāt novada iedzīvotājiem un viesiem baudīt 
Kolkas tautas nama sniegto piedāvājumu būtiski uzlabotā kvalitātē un apjomā. Līdz ar šī 
projekta realizāciju var uzskatīt, ka Kolkas tautas nams būs pilnībā sagatavots jebkādam 
funkcijai atbilstošā satura un formas pieprasījumam.  

Kopējās projekta izmaksas 6655,07 LVL t.sk. PVN21% 1155,01 LVL. Izmaksu tāme 
pielikumā. 
 

2. Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta projektu 
konkursa V kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un 411.pasākuma ietvaros „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”.  

Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem „Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums – 48 294.56 LVL  

 
Aktivitātē tiek dots atbalsts – Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai  
Atbalsta intensitāte 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām ir pieejama pašvaldībām.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumu ,,Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde” par 
kopējo projekta izmaksu summu 6655,07 LVL, attiecināmās izmaksas 5500,06 LVL 
biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā projektu konkursa 5.kārtā 
Lauku attīstības programmas 413.pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 2. aktivitāte  iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubus, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 
 
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām un PVN 21%, kas kopā sastāda 1705,02 LVL garantēt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvalde 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 76. 

25.04.2013. 
9.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas 
projektu konkursā (Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – 

„Līči” Kolkā) 
Pamatojums: 

1. Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju 
īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
  
Mērķis 
 Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un 
teritorijas pievilcību. 
 
Izvērtējums: 
 1. Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.-2013.gadam 
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» 
aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.  

Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība, pieejamais finansējums - 99704.95 LVL 

• Aktivitātē tiek dots atbalsts – pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma 
ierīkošanai vai uzlabošana ciematu teritorijās. 

Programmas finansējums 90% apmērā ir pieejams pašvaldībām.  
2. Ir izstrādāts tehniskais projekts ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Kolkas ciemā 

posmā no „Valkmaļu” līdz „Līču” mājām. Darbu izmaksas saskaņā ar tāmi- Ls 33047,09 bez 
PVN. 

3. Tā kā plānotā darbība tiks veikta LR Satiksmes ministrijas īpašumā- autoceļa ceļa 
zemes nodalījuma joslā, nepieciešams noslēgt līgumu ar īpašuma lietotāju Valsts akciju 
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sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”  par nodalījuma joslas nodošanu bezmaksas lietošanā 
pašvaldībai. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības 
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» ar projektu  „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – „Līči” Kolkā” par 
kopējo summu 33 047,09 lati bez. PVN, projekta attiecināmās izmaksas 33 047,09 lati, 
publisko finansējumu 29742,38 lati un pašvaldības līdzfinansējumu 3304,71 lati 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta. 
3. Noslēgt līgumu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” par valsts autoceļa 

ceļa zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā. 
 
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde 
Lēmums nododams izpildei: CA, Kolkas pagasta pārvalde 
 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 77. 

25.04.2013. 
10.§ 

Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”  
Pamats 

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par 
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 3. un 5. punkts.  
 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 15.aprīlī saņemts biedrības „Dundagas aprūpes 
nams-Stacija” iesniegums. Biedrība lūdz sniegt līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) konkursa pasākumam, „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”, realizēšanai Ls 370 . 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu  
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” punktiem: 

1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to 
iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta pasākumu ieviešanas projektu realizēšanai Dundagas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto izdevumu 
apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 
23 „Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punktu par 
pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā Ls 6000,00) 
apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma, bet par katru nākamo 
projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā Ls 6000,00) apmērā no 
projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 
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Atbalstīt biedrības „Dundagas aprūpes nams-Stacija” (reģ.Nr. 50008036031) 

piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
konkursa pasākumam, „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Dundagas aprūpes nama 
Stacija telpu labiekārtošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai” par kopējo summu 
3700 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 370 latu 
apmērā garantēt no pašvaldības budžeta. 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 78. 

25.04.2013. 
11.§ 

Par līdzfinansējumu dalībai ES Eiropas Zivsaimniecības  pasākuma 
aktivitātē /”Zēņu dīķa” teritorijas labiekārtošana/ 

 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Mērķis 

Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo 
īpašumu šā uzdevuma veikšanai,  garantēt līdzfinansējumu 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt, 
15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 21.septembrī saņemts biedrības "Kolkas 
makšķernieku klubs" iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā nekustamā īpašuma 
"Zēņu dīķis" (kadastra Nr.88620070256) zemes vienības daļu 4,3 ha platībā un tās sastāvā 
esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 88620070256001), lai to uzturētu un ar tā palīdzību 
veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Paredzēts piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas 
Savienības finansētiem projektiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
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novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Deleģēt biedrībai "Kolkas makšķernieku klubs" (reģ.Nr.40008192841) šādu pārvaldes 
uzdevumu - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

2. Nodot biedrībai "Kolkas makšķernieku klubs" (reģ.Nr.40008192841) bezatlīdzības 
lietošanā uz 8 gadiem nekustamā īpašuma "Zēņu dīķis" (kadastra Nr.88620070256) zemes 
vienības daļu 4,3 ha platībā un tās sastāvā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 
88620070256001) (zemes vienības daļas plāns pievienots lēmuma pielikumā). Līgumā cita 
starpā paredzēt: 1) minēto nekustamo īpašumu uztur biedrība; 2) pašvaldībai ir tiesības 
minēto nekustamo īpašumu izmantot savām vajadzībām, par to iepriekš informējot 
biedrību. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt 
biedrībai noslēgt deleģēšanas un nekustamā īpašuma lietošanas līgumu līdz 2013.gada 
2.maijam. 

4. Atbalstīt biedrības "Kolkas makšķernieku klubs" (reģ.Nr.40008192841)  piedalīšanos ES 
Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma aktivitātē ar projektu "Zēņu dīķa teritorijas 
labiekārtošana" par kopējo summu 12478,13 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu 1247,81 latu apmērā garantēt no pašvaldības budžeta. 

5. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.26 "Par pašvaldības 
īpašuma nomu (Zēņu dīķis). 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 79. 

25.04.2013. 
12.§ 

 Par līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” 
 
Pamats 
 

1. Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa IV 
kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts; LR MK noteikumi Nr. 33 ‘’ 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam 
“Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 
pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts. 

 
Mērķis 
Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem un 
popularizēt veselīgu dzīves veidu, iegādājoties un nododot lietošanā kvalitatīvu galda spēļu 
inventāru un aprīkojumu 
 
Izvērtējums 
Dundagas novadā Dundagas pagastā un Kolkas pagastā populāri sporta veidi ir galda teniss 
un novuss. Iedzīvotāji aktīvi piedalās novada sacensībās, apmeklē arī citos novados rīkotās 
sacensības. Galda spēles ir lielisks veids kā iedzīvotājam ar jebkura līmeņa fizisko 
sagatavotību jebkurā vecumā nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm. Gan 
Dundagā, gan Kolkā gadu gaitā ir izveidojušās stabilas tradīcijas šajos sporta veidos, kuras 
nepieciešams turpināt kopt un pilnveidot. Lai to veiktu, ir svarīgi piesaistīt jauno paaudzi, 
kas labprāt arī izmanto iespēju, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Šī iemesla dēļ ir 
jāpapildina esošais inventārs, iegādājoties jaunus galda tenisa galdus un to aprīkojumu, 
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novusa galdus un gaisa hokeja galdus, kuri iekaro aizvien plašāku popularitāti iedzīvotāju 
vidū un ir lieliska alternatīva brīvā laika pavadīšanai. Kopējā projekta summa 1861,94 LVL 
(ieskaitot PVN), no kuriem 1384,79 LVL ir publiskais finansējums, pašvaldības līdzdalība ir 
153,88 LVL + PVN  (LVL323,15) 
 
 
 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 413. 
pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ar projektu ''Galda spēļu inventāra un 
aprīkojuma iegāde Dundagas novadā''. 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 1861,94 LVL garantēt no pašvaldības 
budžeta. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 80. 

25.04.2013. 
13.§ 

Par biedrības "Randalist" (reģ.Nr.40008206316) iesniegumu 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants;  
Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par 
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 
 
Mērķis 
Sniegt atbalstu pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētai biedrībai „Randalist”, lai 
veicinātu tās aktivitāti Dundagas novadā. 
 
Izvērtējums 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Biedrība savu darbību uzsāka 2013.gada 6. martā, ar 
mērķi veicināt kultūras un sabiedrisko dzīvi piekrastes ciemos. Organizēt sociālos atbalsta 
pasākumus piekrastes ciemos. Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām un 
pašvaldību. Atbalstīt kultūras un vēstures objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu 
piekrastes ciemos. Biedrība vēlas piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Norādes zīmes lībiešu ciemos 
Kolkā un Mazirbē”, kurā tiks izgatavotas 10 norādes zīmes divos ciemos latviešu un lībiešu 
valodās. Projekta kopēja summa ir Ls 1246,19 (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu 124,62 latu apmērā 2014. gadā biedrība lūdz garantēt no 
pašvaldības budžeta. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 
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Atbalstīt biedrības "Randalist" (reģ.Nr. 40008206316) piedalīšanos ES Eiropas 
zivsaimniecības fonda pasākuma ""Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātē "Ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" 
ar projektu " Norādes zīmes lībiešu ciemos Kolkā un Mazirbē " par kopējo summu 1246,19 
lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 124,62 latu apmērā 
2014. gadā garantēt no pašvaldības budžeta. 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Randalist” 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 81. 

25.04.2013. 
14.§ 

Par biedrības "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) iesniegumu 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Mērķis 

Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo 
īpašumu šā uzdevuma veikšanai,  garantēt līdzfinansējumu 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt, 
15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu. 
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Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 24. aprīlī saņemts biedrības "Zaļais 
novads" iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā nekustamo īpašumu "Vizbules" 
(kadastra Nr.8862 007 0190) 0,12 ha platībā, lai to izmantotu tirgus nojumju uzstādīšanai. 
Paredzēts piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības finansētiem projektiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Deleģēt biedrībai "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) šādu pārvaldes uzdevumu -  
sekmēt saimniecisko darbību pašvaldībā. 

2. Nodot biedrībai "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) bezatlīdzības lietošanā 
nekustamo īpašumu "Vizbules" (kadastra Nr.8862 007 0190) deleģētā uzdevuma veikšanai. 
Līgumā cita starpā paredzēt: 1) minēto nekustamo īpašumu uztur pašvaldība; 2) 
pašvaldībai ir tiesības minēto nekustamo īpašumu izmantot savām vajadzībām, par to 
iepriekš informējot biedrību. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2013.gada 3. maijam 
sagatavot un piedāvāt biedrībai noslēgt deleģēšanas un nekustamā īpašuma lietošanas 
līgumu. 

4. Atbalstīt biedrības "Zaļais novads" (reģ.Nr.40008072153) piedalīšanos ES Eiropas 
zivsaimniecības fonda pasākuma ""Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātē "Ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" 
ar projektu "Tirgus nojumes iegāde un uzstādīšana" par kopējo summu 2615,75 lati 
(ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 261,58 latu apmērā 
2014. gadā garantēt no pašvaldības budžeta. 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Zaļais novads” 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 82. 

25.04.2013. 
15.§ 

Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā 
 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Ministru kabineta 
2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma 
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 10.punkts; Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu" 2.punkts 

Mērķis 
Noteikt iztikas minimumu Dundagas novada iedzīvotājiem 
 
Izvērtējums 

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumi par valsts 
nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 10.punkts 
nosaka, ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem, tad pienākuma vērtību nosaka 
attiecīgās  novada pašvaldības institūcija. 

Saskaņā ar Zemesgrāmtu likuma 61.panta pirmās daļas 4.punktu nostiprinājuma 
lūgumam jāpievieno pierādījumi par valsts nodevas samaksu. Gadījumā, ja īpašuma 
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atsavināšana ir notikusi uz uztura līguma pamata, nostiprinājuma lūgumam jāpievieno 
pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu. 

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības, ir nepieciešams noteikt iztikas 
minimumu vienam iedzīvotājam Dundagas novadā, kas ir pamats valsts nodevas 
aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata. 

Nosakot iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, ir jāņem vērā Ministru kabineta 
noteiktais vidējo ienākumu minimālais apmērs, nosakot trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 2.punktam 
ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju  mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu. 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 Noteikt iztikas minimumu Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem Ministru 
kabineta noteiktā viena mēneša vidējo ienākumu apmērā katram ģimenes loceklim trūcīgās 
(ģimenes) personas statusa iegūšanai. 

Lēmums nosūtāms 
 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; Indulim Šermukšnim, 
Kareivju ielā 8, Talsos, Talsu novadā, LV-3201 
 
Lēmums nododams izpildei 
 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 83. 

25.04.2013. 
16.§ 

Par gada pārskatiem 
 

16.1. SIA „Ziemeļkurzeme” 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. 

daļa, 48. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, 
saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2012. gadu noslēdzis ar Ls 3892,00 lielu 
zaudējumu summu. SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo 
būtību un uzdevumus nākotnē.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
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Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme” 2012. gada pārskatu. 
 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Ziemeļkurzeme” 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 84. 

25.04.2013. 
16.§ 

Par gada pārskatiem 
 

16.2. SIA „Kolkas Ūdens” 
Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 
48. pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, 
saistībām un finansiālo stāvokli. SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma 
pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt SIA „Kolkas ūdens” 2012. gada pārskatu; 
2. Uzņēmuma 2012. gada peļņu Ls 14697,- novirzīt uzņēmuma attīstībai. 

 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Kolkas ūdens” 
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Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 85. 

25.04.2013. 
16.§ 

Par gada pārskatiem 
 

16.3. SIA „Dundagas veselības centrs” 
 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. 

daļa, 48. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma 
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2012. gadu noslēdzis ar Ls 
11 744,00 lielu zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats 
atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2012. gada pārskatu. 
 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Dundagas veselības centrs” 
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Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 86. 

25.04.2013. 
18.§ 

Par telpu nomas līgumu ar biedrību „Dundagas aprūpes nams „Stacija” 
 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.pants; Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts 

Mērķis 

Nodot lietošanā nekustamo īpašumu pašvaldības deleģētā uzdevuma veikšanai. 
Līguma Nr. DD-3-13.3/12/20 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka pašvaldības 
viena no funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana 
ar naktsmītni u.c.);  

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 12.aprīlī saņemts biedrības "Dundagas 
aprūpes nams - Stacija" iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā Domei piederošu 
īpašumu Talsu ielā 26, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, lai nodrošinātu 
biedrības darbību un veiktu pašvaldības deleģēto uzdevumu, uz 10 gadiem. Paredzēts 
piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības finansētiem projektiem. 
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona 
var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 
var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 
deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Nodot biedrībai "Dundagas aprūpes nams - Stacija" (reģ.Nr. 50008036031) deleģēto 
funkciju veikšanai bezatlīdzības lietošanā uz 8 gadiem īpašumu Talsu ielā 26, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  

Lēmums nosūtāms: PI un NĪA nodaļai un biedrībai. 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 87. 

25.04.2013. 
19.  § 

Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu” 
pieņemšana 

 
Pamats 
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 
 
Mērķis 
Noteikt kārtību, kādā kopjami nekustamie īpašumi 
 
Izvērtējums 
Noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un veicināt labvēlīgas 
vides saglabāšanu un uzlabošanu. 
Līdz šim pašvaldībai nav bijusi noteikta kārtība, kādā kopjami nekustamie īpašumi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.7. “Par nekustamo īpašumu kopšanu un 
uzturēšanu” projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 88. 

25.04.2013. 
20.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu „Lielgrabi” 
Pamats 

1. Valsts zemes dienesta 19.03.2013. vēstule Nr.10-02/229222-1/2. 
2. Vitālija Galaiska 26.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

03.04.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/147-G). 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 4. daļa. 
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. daļa. 
 
Mērķis 
Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032. 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.02.2013. lēmumu Nr.41 15.§. „Par nekustamā 
īpašuma „Grabi” sadalīšanu” tika nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Grabi” (kadastra Nr. 
8850 001 0034) sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 001 0032. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032 tika nolemts 
piešķirt nosaukumu „Jaungrabi”. 
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem, konstatēja, ka Dundagas novada 
Dundagas pagasta administratīvajā teritorijā jau ir reģistrēts nekustamais īpašums ar 
nosaukumu „Jaungrabi”, līdz ar ko nav iespējams jaunizveidotajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu „Jaungrabi”. 
Pašvaldība ir saņēmusi Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Aldi 
Ermanbriku 26.03.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 001 0032 piešķirt nosaukumu „Lielgrabi”. 
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 4.  daļu 
apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, 
laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā - novada pilsētā vai 
novada pagastā - nedrīkst atkārtoties. 
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Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 
 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Veikt grozījumus Dundagas novada domes 28.02.2013. lēmumā Nr.41 15.§. „Par nekustamā 
īpašuma „Grabi”, izsakot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:  
„3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032 piešķirt nosaukumu „Lielgrabi””. 
  
Lēmums nosūtāms:  
1. Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201. 
2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 89. 

25.04.2013. 
21.§ 

Par nekustamā īpašuma „Grīvlejas” sadalīšanu 
Pamats 

1)Jura Letauera pilnvarotās personas pārstāvja Agra Āboliņa, 2013. gada 25. marta 
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada domē 25.03.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/137-
Ā). 
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Mērķis 

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

Nekustamā īpašuma „Grīvlejas” ar kadastra Nr.8850 017 0002 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Grīvlejas”) kopplatība ir 17,9 ha, tas atrodas Kaļķu teritoriālā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 6,0 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0002, kuru 
4,4 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,3 ha meži, 0,2 ha zeme 
zem ēkām, pagalmiem un 0,1 ha pārejās zemes;  

2) 11,90 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003, 
kuru 4,1 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 7,3 ha platībā 
aizņem meži un 0,5 ha pārejās zemes. 

Nekustamā īpašuma „Grīvlejas” īpašnieks Letauers Juris ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu 
un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1247) sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Līcīši” kārtot 
visas lietas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma „Grīvlejas” sadalīšanu un nekustamā 
īpašuma daļas pārdošanu. 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Grīvlejas” kā patstāvīgu nekustamo īpašumu 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 un piešķirt tam nosaukumu 
„Karlīnas”. 
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Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī 
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai 
zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām 
(teritorijām). 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot 
no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta 
izstrādāšana nav paredzēta. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14. punkts nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1. daļa nosaka, ka 
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Grīvlejas” (kadastra Nr. 8850 017 0002) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003. 
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0002 atstāt nosaukumu „Grīvlejas”. 
3.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 piešķirt nosaukumu „Karlīnas”. 
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0002 6,0 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 11,90 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
 

Lēmums nosūtāms: Agrim Āboliņam, Lielais prospekts 16-3, Ventspils, LV-3601. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 90. 

25.04.2013. 
 

22.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Medņi” 

Pamats 
1. SIA „Metrum” 26.03.2013. iesniegums Nr. 71_a_32-2013 (reģistrēts Dundagas 

novada domē 27.03.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/143-S). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”. 
4. Dundagas novada domes 2012. gada 22. novembra sēdes lēmums Nr.323. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Medņi””. 

  
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Medņi” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0071 trijās 
zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr.323 (protokols Nr.13, 
21.§) „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Medņi””, nekustamā īpašuma „Medņi” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 018 0071 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā 
sadalīšanai trijās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā 
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Tiešu piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir 
iespējams nodrošināt no esošiem ceļiem. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Medņi” ar kadastra  

Nr. 8862 006 0071 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 018 0071 sadalīšanai 
trijās zemes vienībās. 

2.    Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Medņi” sadalāmai: 
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16.2. neapbūvētai 28,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Medņi” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

16.3. neapbūvētai 17,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Jaunmedņi” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

16.4. neapbūvētai 39,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Vecmedņi” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Metrum” –  Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 91. 

25.04.2013. 
23.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Valdnieki” 
 
Pamats 

1. SIA „A2 grupa” valdes locekles Andas Šimkus 02.04.2013. iesniegums Nr. 12/2013 
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 04.04.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/279). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.181. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” 
4. Dundagas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.40 (protokols Nr.5, 14.§) „Par 
grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 181 1. pielikumā”. 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Valdnieki” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030  
trijās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmumu Nr.181. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Valdnieki” (kadastra Nr. 8850 021 0030) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8850 021 0030, sadalot to divās daļās. 

Ar Dundagas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.40 (protokols Nr.5, 14.§) „Par 
grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 181 1. pielikumā” tika 
izdarīti grozījumi Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmuma Nr.181. „Par 
zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” 1. punktā. Ar lēmumu atļāva sadalīt zemes 
vienību trīs daļās. 

Nekustamā īpašuma „Valdnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 021 0030 
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz 
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi 
projektētajai zemes vienībai Nr.1 ir plānots nodrošināt no valsts vietējā autoceļa V1368 
Dundaga – Tinģere – Tiltiņi, zemes vienībai Nr.2 no valsts vietējā autoceļa V1368 Dundaga – 
Tinģere – Tiltiņi un ceļa servitūta, savukārt zemes vienība Nr.3 tiek veidota kā pašvaldības 
autoceļa sastāvdaļa. 



61 
 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Valdnieki” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  8850 021 0030 sadalīšanai trijās zemes vienībās. 
2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Valdnieki” sadalāmai: 

2.1. apbūvētai 0,78 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Valdnieki” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. neapbūvētai 6,60 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Ābeles” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.3. apbūvētai 0,02 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Pagasta ceļš 
Valdnieki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM – 1101). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „A2 grupa”  –  Krišjāņa Valdemāra iela 105-1, Rīga, LV-1013 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 92. 

25.04.2013. 
24.§ 

Par detālplānojuma projekta īpašumam „Steķi” nodošanu publiskajai 
apspriešanai 

 
1.   Dundagas novada domes 27.09.2012. sēdes lēmums Nr. 248 21.§ „Par detālplānojuma 
izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri””. 
2.   Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmums Nr. 60 12.§ „Par grozījumiem 
Dundagas novada Domes 27.092012. lēmumā Nr. 248”. 
3.   MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 108. punkts. 
 
Mērķis 

Detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105. 
  
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr. 248 21.§ „Par 
detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri”” tika pieņemts lēmums 
atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” (kadastra  
Nr.8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 0,53 ha platībā, 
Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā. 

Ar Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu Nr. 60 12.§ „Par grozījumiem 
Dundagas novada Domes 27.092012. lēmumā Nr. 248” tika veikti grozījumi ar Dundagas 
novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam 
īpašumam „Mazirbes Lauri”” apstiprinātajā Darba uzdevumā.  

Saskaņā ar darba uzdevumu un institūciju nosacījumiem ir sagatavots detālplānojuma 
projekts, ko veido paskaidrojuma raksts, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 108. punktu, izstrādes vadītājs izskatīšanai pašvaldībā iesniedz 
detālplānojuma projektu, pievienojot savu atzinumu. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc 
detālplānojuma projekta saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:  

108.1. nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai no institūcijām, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un 
ne garāku par sešām nedēļām;  

108.2. precizēt detālplānojuma projektu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Nodot detālplānojuma projektu īpašumam „Steķi” ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no darba uzdevumā minētajām 
institūcijām. Publisko apspriešanu noteikt no 2013. gada 6. līdz 27. maijam.  
 
Lēmums nosūtāms: Uldim Strautkalnam, Matīsa iela 65-13, Rīga, LV-1009. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 93. 

25.04.2013. 
25.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
Mērķis 
Papildināt komisiju sarakstu un svītrot 2.pielikumu 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada dome 2013.gada 28.martā pieņēma lēmumu Nr.64 "Par nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas nolikumu". Ar minēto 
lēmumu pašvaldībā izveidota jauna komisija. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, izdarāmi grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 
22.decembra  saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”, lai 
minētajos saistošajos noteikumos tiktu norādīts, ka pašvaldībā ir minētā komisija. 
 Saistošo noteikumu 2.pielikums nav obligāta prasība un tāpēc tas tiek svītrots. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1) Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.8. “Grozījumi Dundagas novada 

pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas 
novada pašvaldības nolikums”” projektu (pievienots pielikumā). 

2) Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3) Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā 
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē pieņemtos saistošos 
noteikumus vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

Dundagas novada Domes 
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priekšsēdētāja        L.Pavlovska 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 94. 

25.04.2013. 
26.§ 

Par zemju nomu 
Pamats 
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi. 
2. „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
4. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas 
maksas apmēru. 
 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 
 
Izvērtējums 
Saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu Dundagas novadā. 
Pašvaldības īpašumā un lietojumā ir zemes gabali, kurus iespējams nodot nomai, tādējādi 
samazinot šo zemes gabalu uzturēšanas izmaksas. Šie zemes gabali, saskaņā ar teritorijas 
plānojumu, ir lauksaimniecības zemes. Piedāvāto nomas zemju saraksts pievienots 
pielikumā.  
Valsts un pašvaldības zemes nomu regulē MK noteikumi Nr.735“ Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”. Šo noteikumu 15.punkts nosaka ka: Valsts institūcijas informāciju 
par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto 
attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par 
iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem izliek 
redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Zemes nomas maksa saskaņā ar domes saistošajiem 
noteikumiem  Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas apmēru”. 
Lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar iznomājamo zemju sarakstu, tas tiks ievietots novada 
mājas lapā un izlikts domes ēkā redzamā vietā. Pieteikšanās termiņš varētu būt divas 
nedēļas. 
Ja pieteiksies vairāki pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota izsole, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.515, kuru organizēs novada privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisija. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Iznomāt pielikumā pievienotajā sarakstā minētos zemesgabalus (papildināt pielikumā 
esošo tabulu, iekļaujot informāciju par izmantošanas veidu). 
 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 95. 

25.04.2013. 
27.§ 

Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā 
 

27.1. Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatsskolas telpām 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 

Mērķis 
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. 

Izvērtējums 
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome 
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības 
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un 
b) apakšpunkti). 

Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).  

Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu 
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK 
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai 
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un 
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās 
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1) nomas 
maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2) nomas 
maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK noteikumiem; 3) 
nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa 
novērtēšanu. 



68 
 

Nomas maksas aprēķins un apmērs:  

Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, 

izmantojot šādu formulu: 

NM = 
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

, kur 
12 

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. 
Aprēķina saskaņā ar MK  noteikumu 57.punktu; 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 
59.punktu); 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

 NM = 
43975,82/1581,40 + 5,28) 

=2,76 Ls/mēnesī bez PVN par m2 
12 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Noteikt telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolas telpām 2,76 Ls/mēnesī 

bez PVN par m2; 
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu 

kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu. 
 

Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātskolas direktorei Ilzei Kriķītei, CA 
grāmatvedībai 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 96. 

25.04.2013. 
 

27.§ 
Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā 

 
27.2. Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 

Mērķis 
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. 

Izvērtējums 
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome 
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības 
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un 
b) apakšpunkti). 

Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).  

Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu 
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK 
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai 
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un 
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās 
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1) nomas 
maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2) nomas 
maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK noteikumiem; 3) 
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nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa 
novērtēšanu. 
Nomas maksas aprēķins un apmērs:  

Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, 

izmantojot šādu formulu: 

NM = 
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

, kur 
12 

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. 
Aprēķina saskaņā ar MK  noteikumu 57.punktu; 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 
59.punktu); 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

 NM = 
19 931,80/1360,50 + 0,07) 

=1,23 Ls/mēnesī bez PVN par m2 
12 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Noteikt telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 1,23 Ls/mēnesī bez PVN par 

m2; 
2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu 

kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu. 
 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei, CA 
grāmatvedībai 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 97. 

25.04.2013. 
28.§ 

Par dalību Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 
2014.gadam izdošanā 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants; Tūrisma likuma 8.panta 2.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt tūrisma attīstības veicināšanu un tūrisma mārketinga aktivitātes, sniedzot 
informāciju par Dundagas novada tūrisma produktiem.  
 
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. 
Lai reklamētu novada tūrisma piedāvājumus, reizi 2 – 3 gados kopā ar Talsu, Rojas un 
Mērsraga novadiem tiek veidots un izdots krāsains un informatīvi bagāts tūrisma 
piedāvājumu ceļvedis – katalogs. Kataloga izdošanas administrēšanu uzņemas Talsu TIC. 
Šāda veida kopizdevums ir izdevīgs tūristiem, jo atspoguļo piedāvājumus plašākā teritorijā, 
ne tikai viena novada robežās. Izdevīgs tas ir arī mūsu novada tūrisma uzņēmējiem un 
novadam kopumā, jo šādā kaimiņu sadarbības izdevumā varam atspoguļot pilnīgi visus 
piedāvājumus novadā. Turklāt katalogs var kalpot arī kā pašvaldības prezentācijas 
materiāls, jo veidots ne tikai praktiskām vajadzībām, bet ir arī vizuāli pievilcīgs. 
Katalogs tiks izdots 15 000 eks., t.sk. 10 000 LV/RUS, 5000 DE/ENG. 
Saskaņā ar izstrādāto tāmi, kataloga izmaksas sastāda Ls 834,40, plānotie ieņēmumi no 
uzņēmēju dalības maksas Ls 290 (bez PVN 21%). 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Slēgt līgumu ar Talsu novada pašvaldības aģentūru ,,Talsu tūrisma informācijas 
centrs” par Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga 2014.-2015. 
gadam izdošanu. 

2. Plānoto finansējumu Ls 834,40 projekta realizācijai garantēt no pašvaldības budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 

3. Noteikt Dundagas novada uzņēmējiem dalības maksu par informācijas izvietošanu: 
Viesu mājām ar aprakstu, bildi un papildus piedāvājumu (degustācijas, ekskursijas, 
kolekcijas u.tml.): Ls 20,00  
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Objektiem, piedāvājumiem ar aprakstu un bildi: Ls,- 17,00 
Objektiem, piedāvājumiem ar aprakstu, bez bildes: Ls 13,00 
Objektiem, piedāvājumiem ar īsu tekstu: Ls 10,00 
Dalības maksās iekļauts PVN 21%. 

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

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 98. 

25.04.2013. 
29.§ 

Par  telpu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai 
 
Pamatojums 
1. Domes deputāta Aldona Zumberga ierosinājums par pašvaldības telpu izmantošanu 
priekšvēlēšanu aģitācijai. 
2. Likums par priekšvēlēšanu aģitāciju 
 
Mērķis 
Nodrošināt demokrātijas principu īstenošanu.  
 
Izvērtējums 
Pašvaldība ir izskatījusi deputātu kandidāta A. Zumberga ierosinājumu atļaut veikt 
priekšvēlēšanu aģitāciju bez maksas pašvaldībai piederošajās telpās, ievērojot 
“Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma nosacījumus. Pirms aģitācijas pasākumu īstenošanas tie 
jāsaskaņo ar katras iestādes vadītāju. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut izmantot bez maksas pašvaldības telpas priekšvēlēšanu aģitācijai, iepriekš 
saskaņojot ar iestādes vadītāju. 
 
Lēmums nosūtāms: A. Zumbergam  
 
Lēmums nododams izpildei:  Pašvaldības iestāžu vadītājiem 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 

 
 



74 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 99. 

25.04.2013. 
30.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu K. Kupačam. 
 
Pamats 
Kaspara Kupača, p.k. 070693 iesniegums Nr. K-441, no 27.09.2011 un Dundagas novada 
domes lēmums 3.§ Nr.41 no 23.02.2012, protokols Nr.2. 
 
Mērķis 
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010 un 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.  
 
Izvērtējums 
K. Kupačš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un aizbildnība līdz ar to izbeidzas. Bijušā aizbildne 
Aija Šackija pārdod māju Valdemārpilī un dodas dzīvot uz ārzemēm. Laikā, kad Kaspara 
mātei Lienei Blumbergai tika atņemtas vecāku aprūpes tiesības viņš bija deklarēts Dundagā, 
Maija ielā 3-1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļa nosaka, ka pašvaldība 
atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 3. un 4. punktu: 
14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām: (3) Bērni 
bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, maznodrošināti repatrianti, 
maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šā veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu. 
(4) Bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu 
nodrošina tā pašvaldība, kuras teritorijā bijusi bērna dzīvesvieta līdz viņa nodošanai 
ārpusģimenes aprūpē.  
Kaspars pašlaik mācās Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā enerģētikas fakultātē. 
Saskaņā ar Dundagas novada domes lēmumu 3.§ Nr.41 no 23.02.2012, protokols Nr.2, 
Kasparam tika izīrēta istabu pansijā Jaundundaga, ar piebildi: līdz iespējai izīrēt dzīvokli.  
Kaspars arī brīvdienās uzturas izīrētajā istabā. Ir atbrīvojies vienistabas dzīvoklis Dundagā, 
Talsu ielā 11, dzīvoklis Nr.12. 
K. Kupačs ir iepazīstināts ar iespējamajiem maksājumiem par dzīvokli un ar tā uzturēšanu 
saistītajiem izdevumiem un ir gatavs tos apmaksāt. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Izīrēt dzīvokli Dundagā, Talsu ielā 11, dzīvoklis Nr.12 Kasparam Kupačam uz nenoteiktu 
laiku. 

 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai. 

 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 100. 

25.04.2013. 
31.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības 
komisiju darbam ar riska ģimenēm 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants 7.punkts, 41.pants 2.punkts, 61.pants un „Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma” 58.pants.  
 
Mērķis 
Izveidot Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar 
riska ģimenēm. 
 
Izvērtējums 
Starpinstitucionālā sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm ir nepieciešama, lai 
organizētu nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbu Dundagas novadā, izskatītu 
informāciju par izglītojamo neattaisnotajiem izglītības iestādes kavējumiem, nesekmību, 
izskatītu konkrētus gadījumus par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna 
aprūpe un uzraudzība un, kuru problēmu risināšanā iesaistītas komisijā darbojošos 
dalībnieku institūcijas. Komisija apkopo informāciju par bērnu, viņa ģimeni, sociālo 
situāciju ģimenē, apmainās ar dalībnieku rīcībā esošo informāciju, veic sociālās korekcijas 
plāna izstrādi, izvirzot mērķi, piesaistot atbildīgos speciālistus, izvērtē programmas 
rezultātus. Lēmuma projektā sagatavotā komisija jau darbojas, tās darbība ir līdzvērtīga 
komisiju darbam un ir iekļaujama vienotā pašvaldību izveidoto komisiju sarakstā. 
Secina, ka būtu nepieciešams no valsts dienestiem deleģējums konkrētu personu dalībai 
komisijā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm 7 
dalībnieku sastāvā. 

2. Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm apstiprināt: 
2.1. Daci Bergmani – Sociālā dienesta Sociālo darbinieci darbā ar ģimenēm un 

bērniem, 
2.2. Vizmu Lagzdiņu – Dundagas vidusskolas Sociālo pedagoģi, 
2.3. Dainu Dēvitu – Dundagas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju, 
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2.4. Jāni Simsonu – Dundagas novada pašvaldības policijas inspektoru, 
2.5. Jolantu Feldmani – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektori, 
2.6. Inetu Kēlu – Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības 

vadītāju, 
2.7.  Ilonu Jostiņu – Kolkas pamatskolas Sociālo pedagoģi. 

3. Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm par komisijas 
priekšsēdētāju apstiprināt Daci Bergmani.  

4. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālajā sadarbības komisijas 
darbam ar riska ģimenēm nolikumu (pielikumā uz 2.lapām). 

 
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, Starpinstitucionālajā sadarbības 
komisijas darbam ar riska ģimenēm vadītājai Dacei Bergmanei. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 101. 

25.04.2013. 
32.§ 

Par novada vēlēšanu komisiju 
Pamats: 

1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta pirmā daļa; 

2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punkts  
3. Dundagas novada Domes 2013.gada 28.marta lēmums Nr. 65  

 

Mērķis: 

Nodrošināt Dundagas novada vēlēšanu komisijas darbu pašvaldību vēlēšanās 
 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta pirmo daļu un Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punktu, 
Dundagas novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 komisijas locekļiem.  
Tā kā šobrīd komisija ir nepilnā sastāvā, tika izsludināta papildus kandidātu pieteikšana 
darbam novada vēlēšanu komisijā pašvaldību vēlēšanu darba nodrošināšanai. 
Tika saņemts viens kandidāta pieteikums. Par kandidātu novada vēlēšanu komisijā ir 
pieteikts Gatis Ralle (iepriekšējā darba pieredze komisijā – 6 reizes, latv.val. – dzimtā, 
izglītība- vidējā speciālā). 
Izvērtējot pieteikto kandidātu, secina, ka kandidāts atbilst Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta prasībām. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

Ievēlēt GATI  RALLI Dundagas novada vēlēšanu komisijas sastāvā. 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        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.7.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 102. 

25.04.2013. 
33.§ 

Par Finanšu komitejas sastāvu 
Pamats: 

2. Likuma par pašvaldībām 51.pants 
3. Dundagas novada pašvaldības nolikuma 4.1. punkts 
 
Izvērtējums: 
Šobrīd Dundagas novada Finanšu komiteja darbojas nepilnā sastāvā, līdz ar ko ir jāizvirza 
deputāts darbam komitejā.  
 
Deputāte Regīna Rūmniece izvirza dalībai Finanšu komitejā deputāti Irinu Jānbergu 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 
Ievēlēt Irinu Jānbergu par Finanšu komitejas locekli. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 



 
  APSTIPRINĀTS  

ar Dundagas novada Domes 

25.04.2013. lēmumu Nr. 100 

(prot.Nr.7.,31.§) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

2013.gada 25.aprīlī 

Nolikums  

Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm 

  Izdots saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 7.punktu, 41.panta 2.punktu, 

61.pantu; 

„Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 

58.pantu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar 

riska ģimenēm (turpmāk arī – komisija) ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kura ir 

Dundagas novada Domes un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas pārraudzībā. 

2. Komisija uzdevumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības domes un 

izpilddirektora lēmumiem, rīkojumiem un šo nolikumu. 

3. Komisija uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības 

institūcijām. 

II. Komisijas kompetence 

4. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

4.1. Organizēt nepilngadīgu likumpārkāpumu profilakses darbu Dundagas novada 

administratīvajā teritorijā; 

4.2. Izskatīt Dundagas novada izglītības iestāžu speciālistu sagatavoto informāciju 

par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādes, ir 

nesekmīgi vairākos mācību priekšmetos; 

4.3. Izskatīt konkrētus gadījumus par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta 

bērna aprūpe un uzraudzība un, kuru problēmu risināšanā iesaistītas komisijā 
darbojošos dalībnieku institūcijas. 

5. Komisijai ir šādi pienākumi: 

5.1. Apzināt informāciju par bērnu, viņa ģimeni, sociālo situāciju ģimenē, 
apmainīties ar dalībnieku rīcībā esošo informāciju; 

5.2. Izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas 

(turpmāk- programma) ikvienam bērnam, par kuru pašvaldībā saņemta informācija 

no atbildīgās institūcijas; 

5.3. Izvirzīt programmas sasniedzamo mērķi; 

5.4. Nozīmēt programmas vadītāju un atbildīgos speciālistus; 



5.5. Izvērtēt programmas rezultātus; 

5.6. Informēt iesaistītās personas un institūcijas par programmas rezultātiem; 

5.7. Iesaistīt programmas izstrādē un ieviešanā bērna vecākus un speciālistus pēc 

iespējas tuvu bērna dzīvesvietai un izglītības iestādei; 

5.8. Uzklausīt uzaicināto speciālistu un citu personu paskaidrojumus, argumentus 

un viedokli; 

5.9. Apzināt mērķauditorijas problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai; 

5.10. Izstrādāt priekšlikumus profilaktisko pasākumu piemērošanai; 

5.11. Sagatavot lēmumprojektus priekšlikumu izskatīšanai komiteju un domes sēdēs; 

5.12. Veicināt Dundagas novada administratīvajā teritorijā esošo institūciju, kuras 

iesaistītas bērnu un ģimeņu problēmu risināšanā, sadarbību un koordināciju;  

5.13. Veicināt bērnu tiesību nodrošināšanu novada administratīvajā teritorijā. 

6. Komisijas tiesības un atbildība: 

6.1. Komisijai ir tiesības atbilstoši savai kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts, 

pašvaldības institūcijām un to amatpersonām jautājumu izskatīšanai nepieciešamos 

dokumentus un informāciju; 

6.2. Komisijai ir tiesības objektīvu iemeslu dēļ atlikt jautājumu izskatīšanu papildus 

informācijas iegūšanai vai apstākļu noskaidrošanai, paziņojot pat to ieinteresētajām personām; 

6.3. Komisijai ir tiesības vispusīgi un objektīvi izskatīt komisijas kompetencē esošos 

jautājumus; 

6.4. Komisija ir atbildīga par tās darbībai iegūtās konfidenciālās informācijas aizsardzību 

un glabāšanu. 

III. Komisijas struktūra un vadība 

7. Komisijas skaitlisko un personāla sastāvu nosaka dome. 

8. Komisijas sastāvā ir Sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestādes, Valsts policijas, 

pašvaldības policijas un Valsts probācijas dienesta pārstāvji. 

9. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdēm var tikt uzaicināti citi speciālisti. 

10. Komisijas locekļus un komisijas priekšsēdētāju ieceļ dome. 

11. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un komisijas sēžu protokolistu no sava vidus ievēl 
komisijas locekļi. 

12. Komisijas priekšsēdētājs: 

12.1. plāno, organizē un vada komisijas darbu; 

12.2. var sagatavot jautājumus izskatīšanai komisijas sēdēs; 

12.3. nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību; 

12.4. sasauc un vada komisijas sēdes; 

12.5. paraksta komisijas sēžu protokolus, 

12.6. sadala komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi; 

12.7. iesniedz pašvaldības institūcijām priekšlikumus, paskaidrojumus un 

ieteikumus; 



12.8. atbild par visu komisijas rīcībā nodoto vai esošo materiālo vērtību un 

dokumentācijas saglabāšanu; 

12.9. koordinē komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

12.10. var sagatavot informāciju un veic saraksti ar fiziskām un juridiskām 

personām un to institūcijām un amatpersonām; 

12.11. pārstāv komisiju attiecībās ar fiziskām un juridiskās personām un to 

institūcijām un amatpersonām; 

12.12. veic komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

12.13. uzskaita komisijas locekļu līdzdalību komisijas sēdēs un iesniedz darba 

laika uzskaites tabulu pašvaldības Centrālās administrācijas grāmatvedībā. 

13. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

uzdevumā vai prombūtnes laikā. 

14. Komisijas locekļi: 

14.1. piedalās komisijas sēdēs; 

14.2. veic pienākumus komisijas uzdevumu īstenošanā; 

14.3. dod individuālu vērtējumu par uzdevumu, pienākumu un tiesību izpildi;  

14.4. paraksta komisijas sēžu protokolus; 

14.5. pilda komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus. 

15. Komisijas protokolists: 

15.1. pilda komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

15.2. sagatavo komisijas sēžu darba kārtību un saskaņo to ar komisijas 

priekšsēdētāju; 

15.3. veic komisijas kontaktpersonas funkcijas; 

15.4. protokolē komisijas sēžu gaitu; 

15.5. paraksta komisijas sēžu protokolus. 

16. Komisijas protokolista prombūtnes laikā viņa pienākumus veic no komisijas sēdē 
klātesošo komisijas locekļu vidus ievēlēts komisijas loceklis. 

17. Komisijas locekļi var pārtraukt darbību komisijā, iesniedzot iesniegumu domē par 

savu pienākumu izbeigšanu. 

18. Ja komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 komisijas sēdes pēc 

kārtas vai sistemātiski nepilda komisijas locekļa pienākumus, tad komisijas priekšsēdētājs ir 

tiesīgs ierosināt domei izslēgt komisijas locekli no komisijas sastāva. Komisijas locekli var 

izslēgt ar domes lēmumu. 

19. Komisijas priekšsēdētājs, komisijas protokolists un pārējie komisijas locekļi saņem 

atalgojumu par darbu komisijā gadījumos un kārtībā, kādu nosaka atlīdzību regulējošie 

normatīvie akti. 

IV. Komisijas darba organizācija 

20. Komisija tiek sasaukta pēc komisijas vadītāja vai komisijas locekļu ierosinājuma, bet 

ne retāk kā reizi mēnesī Dundagas vidusskolā un reizi mēnesī Kolkas pamatskolā.  

21. Komisijas kompetencē esošos jautājumus komisija izskata neatkarīgi un patstāvīgi. 



22. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši darba kārtībai. Citi jautājumi var tikt 

iekļauti darba kārtībā, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošiem komisijas 

locekļiem. 

23. Komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

24. Komisija uz sēdi var uzaicināt speciālistus, bērna vecākus un citas personas, kas var 

tikt iesaistītas konkrēto problēmu risināšanā.  

25. Komisijas sēžu protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs, komisijas protokolists un 

pārējiem klātesošiem komisijas locekļi. 

26. Programmas, protokoli glabājas pie Komisijas vadītāja. 

V. Komisijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana 

27. Komisijas savā darbībā ievēro normatīvos aktus. 

28. Komisija sniedz kārtējo pārskatu par savu darbību domei vienu reizi gadā. Pārskats par 

komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska 

 

 



PIELIKUMS 

 Domes lēmums Nr.24 (prot.Nr.7., 26.§) 

 

Lauksaimniecībā izmantojamo nomas zemju saraksts uz 25.04.2013 

 

Np

k 

Zemes gabala nosaukums Platība 

ha 

Kadastra 

numurs 

Zemes gab. 

statuss 

Zemes lietošanas 

veids 

1 1905.gada iela 4 daļa 1,5 88500150093 piekrītoša Ganības  

2 Akmeņdārzu zeme daļa 2,53 88500100053 piekrītoša Ganības  

3 Uzvaras iela daļa 1,5 88500200177 īpašumā pļavas 

4 Meža iela-apbūve 1,2 88500200203 piekrītoša ganības 

5 Pils iela Apbūve  0,95 88500200477 īpašumā Ganības 

6 Zeme Puķu ielā  0,4  88500210126 piekrītoša pļavas 

7 Pagasta zeme  1905.g. iela 0,4  88500150145 piekrītoša pļavas 

8 Laukdārzi  3,6  88500250062 īpašumā ganības 

9 Pāces iela Apbūve  0,7 88500200477 īpašumā ganības 

10 Pāces iela 17  0,7   88500200227 īpašumā ganības 

11 Priežbogi  1,96  88500030071 īpašumā tīrumi 

12 Salmenes  8,4 88500170109 īpašumā tīrumi 

13 Dārza iela apbūve 1,55 88500200274 piekrītoša tīrumi 

14 Pagasta zeme (Dārza iela) 0,55 88500200491 piekrītoša tīrumi 

15 Pagasta zeme  0,5 88500200240 piekrītoša ganības 

16 Gala iela 0,9  88500200489 piekrītoša ganības 

17 Pāces iela 0,25  88500200211 piekrītoša Citas zemes 

18 Ganības Pāces ielā 0,68 88500200176 piekrītoša ganības 

19 Pagasta zeme 0,4 88500200275 piekrītoša ganības 

20 Vecpeļauši  5,26 88500200121 īpašumā ganības 

21 Aramzeme pie Ievlejām 1,6 88500200238 piekrītoša tīrumi 

22 Čakstes 2  4,4 88500050024 piekrītoša 3,5 tīrumi, 0,9 ganības 

23 Muižas skola 5,8 88500150108 īpašumā ganības 

24 Antes 11,0 88500180104 Piekrītoša ganības 

25 Ievlejas 13 0,06 88500200309 piekrītoša mazdārziņš 

26 Ievlejas 34 0,06 88500200330 piekrītoša mazdārziņš 



27 Ievlejas 44 0,06 88500200340 Piekrītoša mazdārziņš 

28 Ievlejas 55 0,06 88500200351 Piekrītoša mazdārziņš 

29 Ievlejas 63 0,06 88500200357 piekrītoša mazdārziņš 

30 Ievlejas 93 0,06 88500200386 Piekrītoša mazdārziņš 

31 Piemiņas vieta 0,76 88500150137 Piekrītoša Citas zemes 

32 Piltenes Ferma 1,89 88500220036 piekrītoša 1,06 Ganības 1,23 

citas zemes 

 


