LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 23.maijā

Nr.10.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Linda Pavlovska, Benita Ose, Regīna Rūmniece, Una Sila,
Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Irina Jānberga, Guntis Pirvits, Ēriks Bērzkalns
Nepiedalās: - Aigars Zadiņš- slimības dēļ, Tija Liepa, Asja Felta- darba dēļ, Gunta Abajapersonīgu iemeslu dēļ
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Aigars Šturms, Diāna Siliņa, Zinta Eizenberga,
Guntis Kļaviņš, Aldis Pinkens, Andris Kojro
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Darba kārtībā:
1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētājas ziņojums par domes lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
2. Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai
3. Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu
4. Par nomas maksu nekustamam īpašumam „Jūras pērles”
5. Par telpu nomu Kolkas Tautas namā
6. Par ikmēneša pabalstu
7. Par papildus finansējumu PII „Kurzemīte” darbības nodrošināšanai jūlijā
8. Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai nodrošinātu auto vadīšanas
teorētiskās apmācības kursu 10.-12.klašu audzēkņiem
10. Par dalību projektā „Development and Improvement of Cycling Route Network in
Central Baltic Area”
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist”
12. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu „Kauguri”, „Pernītes”, „Lāse”
13. Par nekustamā īpašuma "Kūri" sadalīšanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Uzpiļkalni"
15. Par deleģēšanas līgumu
16. Par I.Dz. iesniegumu – lēmuma pārsūdzēšana
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17. Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās
Dundagas vidusskolā
18. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
19. Par grozījumiem Atlīdzības noteikumos
20. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
Papildus izsludinātajai darba kārtībai tiek piedāvāts iekļaut tajā šādus izskatāmos
jautājumus:
21. Par nekustamo īpašumu "Kapteiņi"
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Amaļi”
23. Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu 2013. gada
budžetā
Atklāti un vārdiski tiek balsots atsevišķi par katru iekļaujamo jautājumu:
1) Par jautājumu Nr.21- par 9 (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde,
A.Zumbergs, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu Nr.21 Par nekustamo īpašumu "Kapteiņi"
2) Par jautājumu Nr.22- par 9 (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde,
A.Zumbergs, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu Nr.22 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
īpašumam „Amaļi”
3) Par jautājumu Nr.23- par 5 (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, G.Pirvits),
pret- 4 (S.Šnikvalde, A.Zumbergs, I. Jānberga, Ē.Bērzkalns), atturas – nav
Jautājums darba kārtībā netiek iekļauts (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
jautājuma iekļaušanai darba kārtībā, ir nepieciešams 2/3 klātesošo deputātu atbalsts).

1.§
Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Izpilddirektore Inga Ralle ziņo par pieņemto lēmumu izpildi un citiem uzsāktajiem darbiem:
1. Par plānoto pasākumu Dundagā š.g. 3.augustā – „Minhauzens 2013”.
Sīkāk par pasākuma norises ieceri un ar tā norises sagatavošanas darbiem iepazīstina
Aldis Felts. Viss pasākums sastāv no 3 blokiem- 1) sacensību bloks; 2) kultūras
pasākumu bloks; 3) saimnieciskais bloks. Finansējums – no mednieku asociācijas,
dalības maksas un sponsori. Operatīvāka darbība būtu, ja finanšu aprite tiktu
nodrošināta caur pašvaldības kasi, taču pastāv iespēja to veikt arī mednieku asociācijai.
No pašvaldības puses būtu nepieciešams atbalsts visvairāk saimnieciskā bloka
nodrošināšanā (ūdens padeve, elektrība, atkritumu savākšana u.c.), kā arī darbinieku
iesaistīšana gan sacensību, gan kultūras pasākumu blokā.
Deputātiem nav iebildumu par pašvaldības iesaistīšanos pasākuma organizēšanā. Būtu
nepieciešams rakstveidā vienoties par veicamo darbu apjoma, izdevumu atlīdzināšanas
kārtību utt.
Deputāti vienojas atbalstīt pasākuma „Minhauzens 2013.” Organizēšanu Dundagā.
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2. Ir izsludināta lauksaimniecībā izmantojamo brīvo zemes platību noma. Uz dažiem
gabaliem ir pieteikušies vairāki pretendenti, līdz ar ko būs jārīko nomas izsole.
3. Izsludināts iepirkums lifta izbūvei Pils ielā 6
4. Par mazās skolas vestibila renovāciju – iepirkumā uzvarējušais pretendents ir
konstatējis, ka cenu piedāvājumā nav iekļāvis visas izmaksas (pieļāvis kļūdu), līdz
ar ko atsakās no līguma slēgšanas. Secināts, ka jāaicina nākamais zemāko cenu
piedāvājušais pretendents, taču papildus nepieciešami Ls 6000,-. Darbi ir jāuzsāk
1.jūnijā. Piedāvātajā darba kārtības jautājumā „Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un
papildus pasākumu finansēšanu 2013. gada budžetā” bija paredzēta šāda izdevumu
pozīcija, taču jautājuma iekļaušana darba kārtībā tika noraidīta.
5. Pakāpeniski tiek slēgti jaunie atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar atkritumu
apsaimniekotāju „eco baltia/VIDE”. Tiek pārrunāts ar pakalpojuma sniedzēju
līguma nosacījumi un to atbilstība veiktajam iepirkumam.

2.§
Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai
Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska
Pamats
1. Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta iesnieguma 11-08-L32100-000176
apstiprināšanu nr. 08.3/2-11/311 no 08.02.2012.;
2. Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta iesnieguma 11-08-L32100-000176
grozījumiem nr. 08.3/2-11/2458 no 20.11.2012.;
3. Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4
par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam;
4. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas - nav A.Zumbergs
izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 104. „Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai”.
Lēmums pievienots protokolam.
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, grāmatvedība

3. §
Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu
L.Pavlovska

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas - nav A.Zumbergs
izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 105. „Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
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4. §
Par nomas maksu nekustamam īpašumam „Jūras pērles”
L.Pavlovska
Pamats
1) Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
2) 30.10.2007. MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu".
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas - nav A.Zumbergs
izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 106. „Par nomas maksu īpašumam „Jūras Pērles””. Lēmums
pievienots protokolam.

5. §
Par telpu nomu Kolkas Tautas namā
L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Anitas Kuzminas 16.04.2012. reģistrētais iesniegums (Nr.DD-3-26.2/13/179-D);
MK noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”;
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu
6.1panta (3)daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 107. „Par telpu nomu Kolkas Tautas namā”. Lēmums pievienots
protokolam.

6. §
Par ikmēneša pabalstu
L.Pavlovska, I.Jānberga
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punkts;, Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkts, otrā daļa,
septītā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret- nav, atturas – nav; pildot likuma
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„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas,
balsošanā nepiedalās B.Ose.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 “Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu”. Lēmums pievienots
lēmuma protokolam.

7. §
Par papildus finansējumu PII „Kurzemīte” darbības nodrošināšanai
jūlijā
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”

L.Pavlovska, I.Jānberga

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 109. „Par papildus finansējumu PII „Kurzemīte” darbības
nodrošināšanai vasaras mēnešos”. Lēmums pievienots protokolam.

8. §
Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem
L.Pavlovska

Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 110. „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

9. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai
nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.12.klašu audzēkņiem
L.Pavlovska
Pamats:
1.Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 111. „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai
nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.-12.klašu audzēkņiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

10.
§
Par dalību projektā „Development and Improvement of Cycling Route
Network in Central Baltic Area”
L.Pavlovska
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 112. „Par dalību projektā „Development and Improvement of
Cycling Route Network in Central Baltic Area””. Lēmums pievienots protokolam.

11.
§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist”
L.Pavlovska, A.Zumbergs, B.Ose
Pamats
1) Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.
25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1. un 5.
punkts.
2) 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. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 113. „Par dalību projektā „Development and Improvement of
Cycling Route Network in Central Baltic Area””. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu „Kauguri”,
„Pernītes”, „Lāse”
L.Pavlovska
Pamats
SIA „Vīdales vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska, 2013. gada 8. aprīļa iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.04.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/163-S).
Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 114. „Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu
„Kauguri”, „Pernītes”, „Lāse””. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par nekustamā īpašuma "Kūri" sadalīšanu
L.Pavlovska
Pamats
1. Agitas Vīgantes - Arstanovas, kura uz pilnvarojuma pamata pārstāv Ģirtu
Pūpolbergu, 2013. gada 11. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
15.04.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/172-V).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 115. „Par nekustamā īpašuma „Kūri” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Uzpiļkalni”
L.Pavlovska
Pamats
1. SIA „Jaunrūķi” valdes priekšsēdētājas Aijas Garānes 19.04.2013. iesniegums Nr.1./11. (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.04.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/189-J).
2. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 3. punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
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4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas
pagasta apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 116. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Uzpiļkalni””. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par deleģēšanas līgumu
L.Pavlovska
15.1. Par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Dundagas bērnu
dienas centrs “Mājas”” (reģ.Nr. 40008087981)
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, ceturtā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (L. Pavlovska, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- 1 (B.Ose), atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 117. „Par deleģēšanas līgumu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.2. Par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Randalist” (reģ.Nr.
40008206319)
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts, ceturtā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 118. „Par deleģēšanas līgumu”. Lēmums pievienots protokolam.

16. §
Par I.Dz. iesniegumu – lēmuma pārsūdzēšana
L.Pavlovska, A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 119. „Par I.Dz. iesniegumu – lēmuma pārsūdzēšana”. Lēmums
pievienots protokolam.
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17.§
Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības
programmās Dundagas vidusskolā
L.Pavlovska
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts.
2.Vispārējās izglītības likuma 41.pants.
3.Dundagas vidusskolas nolikuma 21.punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 120. „Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās
izglītības programmās Dundagas vidusskolā”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
L.Pavlovska
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (L. Pavlovska, B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila,
S.Šnikvalde, I. Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 121. „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par grozījumiem Atlīdzības noteikumos
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos
"Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība"
L.Pavlovska, S.Šnikvalde, B.Ose, A.Zumbergs, G.Pirvits, U.Sila
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts
Diskusijas:
A.Zumbergs norāda, ka vispirms ir jāzina budžeta iespējas, lai varētu pieņemt lēmumu
un to realizēt
I.Ralle norāda, ka grozījumi atlīdzības notikšanas noteikumi šobrīd ir labvēlīgāki
attiecībā uz jaunajiem darbiniekiem, jo pieņemot darbā alga tiek noteikta pēc šobrīd
spēkā esošajiem noteikumiem, kuri paredz augstāku atalgojumu nekā līdz šim, bet
ilggadīgiem darbiniekiem nolikums netiek piemērots, jo apstiprinātajā budžetā nav
iekļauti šādi līdzekļi, līdz ar ko rodas absurda situācija.
R.Emerberga informē, ka arodbiedrība nav informēta par nodomu grozīt atlīdzības
noteikumus un nav bijusi diskusija par šo jautājumu
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Sēdes vadītāja izsaka aizrādījumu A.Pinkenam par kārtības ievērošanu sēdes laikā.
B.Ose ierosina atcelt 2012.gada 27.septembra lēmumu un veikt darbinieku darba
samaksas pārvērtēšanu.
Secina, ka līdz septembrim būs veikti visi lielie iepirkumi, līdz ar ko būs skaidra situācija
par budžeta iespējām sagatavotā lēmuma projekta īstenošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (L. Pavlovska, U.Sila, S.Šnikvalde, I. Jānberga,
G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- 2 (B.Ose, R.Rūmniece), atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 122. „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots
protokolam.

20.§
Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu
A.Zumbergs, L.Pavlovska, Ē.Berzkalns, S.Šnikvalde
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Sagatavotais lēmums projekts:
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 20.maijā saņemts domes priekšsēdētājas
Lindas Pavlovskas iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu atvaļinājumu no 2013.gada
27.maija līdz 2013.gada 4.jūnijam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā
atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
Par laika periodu no 2013.gada 31.janvāra līdz 2013.gada 23.maijam Lindai
Pavlovskai kā domes priekšsēdētājai aprēķināmas 7 atvaļinājuma dienas. Tādējādi domei ir
tiesības Lindai Pavlovskai kā domes priekšsēdētājai piešķirt atvaļinājumu no 2013.gada
27.maija līdz 2013.gada 4.jūnijam.
Lēmuma projekts
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājai Lindai Pavlovskai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2013.gada 27.maija (ieskaitot) līdz 2013.gada 4.jūnijam
(ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2013.gada 31.janvāra līdz 2013.gada 23.maijam.
Tiek izteikts ierosinājums šobrīd neko nemainīt un priekšsēdētājai nostrādāt atlikušo laiku
līdz jaunas domes darba uzsākšanai.
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Secina, ka izpilddirektore I.Ralle laikā no 29.maijā atradīsies ikgadējā atvaļinājumā, līdz ar ko
iesākto darbu process būtu jāuzrauga priekšsēdētājam, kas pārzina uzsāktos un procesā esošos
darbus, kā arī varētu konsultēt izpilddirektora aizvietotāju.
Tiek ierosināts balsot par sagatavoto lēmuma projektu- piešķirt domes priekšsēdētājai
L.Pavlovskai ikgadējo atvaļinājumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (I. Jānberga, A.Zumbergs), pret- 6 (U.Sila,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns B.Ose, R.Rūmniece), atturas – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas,
balsošanā nepiedalās L.Pavlovska.
Balsojuma rezultātā lēmums nav pieņemts.

21.§
Par nekustamo īpašumu "Kapteiņi"
A.Zumbergs, B.Ose, G.Pirvits
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I.
Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs), pret- nav, atturas - nav L. Pavlovska
izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 123. „Par nekustamo īpašumu „Kapteiņi””. Lēmums pievienots
protokolam.

22.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Amaļi”
A.Zumbergs
Pamats
1. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 14.05.2013. iesniegums Nr. 264/2013
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.05.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/402).
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 2013. gada 28. februāra sēdes lēmums Nr.37 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Amaļi”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I.
Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, L. Pavlovska), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 124. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Amaļi””. Lēmums pievienots protokolam.
Izpilddirektore Inga Ralle lūdz atkārtoti atgriezties un apspriest iespēju piešķirt līdzekļus
steidzīgi veicamo darbu izpildei, kā piemēram, mazās skolas vestibila, garderobes
remontam, pils vārtu velves restaurācijai un žoga atjaunošanai pie bērnudārza.
Deputāti vienojas balsot par jautājuma iekļaušanu sēdes kārtībā un izskatīt steidzamības
kārtā jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu izpilddirektores nosaukto darbu
veikšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (B.Ose, R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I.
Jānberga, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, L. Pavlovska), pret- nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Iekļaut papildus sēdes darba kārtībā jautājumu Nr.23. Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un
papildus pasākumu finansēšanu 2013. gada budžetā

23.§
Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu
2013. gada budžetā
Pamats
1. Likums par budžetu un finanšu vadību.
2. Budžeta līdzekļu ietaupījums 1. pusgadā.
Izvērtējums
Apkopojot 2013. gada budžeta pirmā pusgada ieņēmumu un izdevumu izpildi, ir
redzams, ka iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu rezultātā, veidojas līdzekļu
ietaupījums attiecībā pret budžeta plānu.
Izpilddirektore atkārtoti uzsver par nepieciešamību laicīgi uzsākt plānotos darbus mazajā
skolā un arī nevaram vilcināties ar atbildes došanu dāņu sadarbības partneriem par kopēja
projekta realizēšanu pils vārtu velvju restaurāciju
Tiek ierosināts par katru priekšlikumu balsot atsevišķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I. Jānberga,
G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, L. Pavlovska), pret- nav, atturas - nav B.Ose izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 125. „Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu
2013. gada budžetā”. Lēmums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I. Jānberga,
G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, L. Pavlovska), pret- nav, atturas - nav B.Ose izgājusi
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 126. „Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu
2013. gada budžetā”. Lēmums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (R.Rūmniece, U.Sila, S.Šnikvalde, I. Jānberga,
G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, L. Pavlovska), pret- nav, atturas - nav B.Ose izgājusi
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 127. „Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu
2013. gada budžetā”. Lēmums pievienots protokolam.
Lēmums nosūtāms: finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektoram
Sēde slēgta plkst. 15.20.
Protokols parakstīts 30.05.2013.

Sēdes vadītāja

L.Pavlovska

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 104.

23.05.2013.

2.§
Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai
Pamats
1. Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta iesnieguma 11-08-L32100-000176
apstiprināšanu nr. 08.3/2-11/311 no 08.02.2012.;
2. Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta iesnieguma 11-08-L32100-000176
grozījumiem nr. 08.3/2-11/2458 no 20.11.2012.;
3. Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 par
Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam;
4. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.”
Mērķis
ES ELFLA projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs” pabeigšana.
Izvērtējums
Projekta „Dundagas pils – novada kultūras centrs” ietvaros ir paredzēta kultūras objekta
Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija. Dundagas novada dome ir lēmusi
garantēt pašvaldības 2013. gada budžetā Ls 106 533,76 Dundagas viduslaiku pagalma
rekonstrukcijai. 2013. Gada budžetā paredzēts ņemt Ls 110 880,00 liels aizņēmums uz
15 gadiem, tajā skaitā būvdarbiem, arheoloģiskai uzraudzībai un autoruzraudzībai. Tā
kā budžetā, iepirkumu procedūru rezultātā, ietaupījušies līdzekļi, tad aizņēmums
nepieciešams ņemt tikai par būvdarbu summu bez PVN (saskaņā ar iekšzemē veiktiem
būvniecības pakalpojumiem, par kuriem PVN maksājams „reversā” (apgrieztā) kārtībā).
Būvdarbu summa bez PVN ir Ls 88044,43. Nepieciešamā aizņēmuma summa Ls 88 000
uz 10 gadiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Ls 88 000 apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases
noteikto gada procentu likmi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta
„Dundagas pils – novada kultūras centrs” pabeigšanai. Aizņēmuma izņemšanas termiņš
2013. gada jūnijs. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Dundagas novada pašvaldības
budžeta.
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, grāmatvedība
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.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 105.

23.05.2013.

3.§
Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu
Par nekustamā īpašuma "Jūras Pērles", kadastra Nr. 8862 007 0187 (zemes un uz
tās esošu būvju) iznomāšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.pants
Mērķis
Iznomāt pašvaldības īpašumu
Izvērtējums
Pašvaldība savu uzdevumu veikšanai neizmanto nekustamo īpašumu "Jūras Pērles",
kadastra Nr. 8862 007 0187. Lietderīgi būtu šo īpašumu iznomāt. Ir novērota interese
par nomu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iznomāt nekustamo īpašumu "Jūras Pērles"; kadastra Nr.8862 007 0187 (zeme un uz
tās esošas būves);
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt minētā nekustamā īpašuma iznomāšanu.
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.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
23.05.2013.

Nr. 106.

4.§
Par nomas maksu nekustamam īpašumam „Jūras pērles”
Pamats
1) Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts,
5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
2) 30.10.2007. MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu".
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
16

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

+

Nizm)

NM = IZNpl

x

,
kur
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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;
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri);
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
Nizm = Adm x k/Kpl, kur
Nizm

–

netiešās

izmaksas

uz

vienu

kvadrātmetru

gadā;

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās
darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas
preču izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku,
apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu
nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā
īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;
k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas
izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina,
nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā)
izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību
(gadā).
No nekustamā īpašuma kopējās ēku platības 2408,20 m2 tiek izdalīts saimnieciskais
bloks (kadastra apzīmējums 8862 007 0187 006) 424,80 m2, kuram nomas aprēķinā
tiek piemērots lielāks īpatsvara koeficients k.
Nizm
Nizm

=
=

Adm
Adm

(0/424,80

x
x

+

NM = x424,80

1,26)

x
x

0,06/424,80=1,26
0,03/1983,40=0,13

Ls
Ls

=44,60 Ls/mēnesī bez PVN par 424,80
m2
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NM = (0/1983,40

k/Kpl=8905
k/Kpl=8905

+

0,13) =21,49 Ls/mēnesī bez PVN par 1983,40
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Nekustamā īpašuma zemes noma tek noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Kopējā zemes kadastrālā vērtība ir Ls 6760,00. Gadā jāmaksā Ls 101,40.
Iznomājot atsevišķas ēku vienības, nomas maksa par ēkām un zemi nosakās
proporcionāli no kopējās kadastrālās vērtības un platības. Zeme zem saimnieciskā bloka
mēnesī izmaksā 1,50% no Ls 1192,45=17,89 Ls gadā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt sākotnējo nomas maksu nekustama īpašuma „Jūras pērles” ēkām ( izņemot
ēku ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0187 006) 0,13 Ls/gadā bez PVN par m2;
2. Noteikt sākotnējo nomas maksu nekustama īpašuma „Jūras pērles” ēkām (ar kadastra
apzīmējumu 8862 007 0187 006) 1,26 Ls/gadā bez PVN par m2;
3. Noteikt sākotnējo nomas maksu nekustamā īpašuma „Jūras pērles” zemei 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
4. Iznomājot atsevišķas ēku vienības vai zemes gabalus, nomas maksu noteikt
proporcionāli no kopējās ēku platības un zemes kadastrālās vērtības.
2. Noteikt, ka dzīvojamā māja (kadastra Nr.88620070187001) netiek iekļauta
iznomājamo objektu sarakstā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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5.§
Par telpu nomu Kolkas Tautas namā
PAMATOJUMS
Anitas Kuzminas 16.04.2012. reģistrētais iesniegums (Nr.DD-3-26.2/13/179-D);
MK noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”;
Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu
6.1panta (3)daļa.
MĒRĶIS
Veicināt saimniecisko darbību novada teritorijā.
IZVĒRTĒJUMS
IK „Jaunliepas A” īpašniece Anita Kuzmina lūdz iznomāt Kolkas tautas nama mazo zāli ar
virtuvi no 20.06.2013.
Kolkas tautas nama mazā zāle (telpa Nr 4, 49.2m2) kalpo nelielu sapulču, semināru
izvietošanai, kā arī ir piemēroti aprīkota nelielu viesību (līdz 30cilv) organizēšanai - ir
galdi, krēsli, lete, skapji traukiem. Palīgtelpa (Nr 5, 15.1m2) tiek izmantota kā virtuve.
Kopš 2010. gada kultūras pasākumu laikā mazajā zālē ir tikusi izvietota bufete.
Kolkas ciemā ir nepietiekams ēdināšanas pakalpojumu klāsts, kas īpaši jūtams vasaras
sezonā. 2012.gadā pie Kolkas tautas nama ir nodota ekspluatācijā labiekārtota peldvieta,
kas vasaras sezonā palielina cilvēku koncentrēšanos peldvietas tuvumā.
Šo telpu iznomāšana netraucē kultūras funkciju veikšanai. Telpu un ieeju/izeju
izvietojuma dēļ ir praktiski iespējams izvietot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu
vasaras sezonā, neradot problēmas tautas nama ikdienas darbībā, ko apliecina
2012.gada pieredze, kad I/K „Jaunliepas” sniedza sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus
Kolkas tautas namā no 01.06.2012. līdz 30.09.2012.
Aprēķins uz visu nekustamo īpašumu:
1) pamatlīdzekļu (ēka, ledusskapis, plīts, signalizācija) nolietojums - 1536 Ls/gadā
2) pakalpojumu (apsardze, ugunsdrošība) izmaksas- 481.50 Ls/gadā
Izmaksas uz 1 kvadrātmetru:
((1536Ls+481.50Ls)/550m2)/12 mēneši=0.31Ls/m2 mēnesī
Iznomājamās telpas 64.3m2 x 0.31Ls=19.93 Ls/mēnesī
Citu skaidri redzamu tiešu vai netiešu izmaksu vasaras sezonā nav.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iznomāt Kolkas Tautas nama Mazo zāli ar virtuvi.
2. Rīkot Kolkas Tautas nama Mazās zāles ar virtuvi nomas tiesību izsoli.
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 0.50 Ls /m2 (cena bez PVN).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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6.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Benitai Osei
1. Dundagas novada pašvaldībā saņemts Benitas Oses, personas kods: 280556-12501,
(turpmāk arī - iesniedzēja) iesniegums, kas pašvaldībā reģistrēts 2013.gada 9.maijā ar
Nr.DD-3-26.2/13/225-O. Iesniedzēja lūdz piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu.
2. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā (turpmāk arī - pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pagasta
padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā.
Iesniedzēja pēc 1990.gada 4.maija bijusi Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja divus
sasaukumus.
No minētā secināms, ka iesniedzējai ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu.
3. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta otrā daļa
nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu,
kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1)
sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2)
nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts
sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams
darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju,
veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā
nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3)
nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam".
Par pirmo kritēriju - saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 8.1 punktu iesniedzējai tiesības uz vecuma pensiju būs no 2019.gada
novembra. Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta sesto daļu personām, kuru
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms noteiktā vecuma
sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi. Tātad iesniedzējai tiesības uz
vecuma pensiju būs no 2017.gada novembra. Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka
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iesniedzēja ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu
“Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju - tātad iesniedzēja atbilst Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta otrās daļas 1.punktā
noteiktajam kritērijam.
Par otro kritēriju - iesniedzēja apliecina, ka atbilst Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta otrās daļas 2.punktā noteiktajam kritērijam.
Par trešo kritēriju - iesniedzēja apliecina, ka atbilst arī Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta otrās daļas 3.punktā noteiktajam kritērijam.
No minētā secināms, ka iesniedzējai var piešķirt pabalstu.
4. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta trešā daļa
nosaka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes
pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta
daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par
darbspēju zaudējumu apmēru.
Iesniedzēja apliecina, ka tai šobrīd nav tiesības uz invaliditātes pensiju, vecuma
pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu.
No minētā secināms, ka iesniedzējai pabalstu var izmaksāt pilnā apmērā.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta septītā
daļa nosaka, ka pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksu
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu, finansē no tās pašvaldības budžeta
līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība,
kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
No minētā secināms, ka iesniedzējas pabalstu finansē no Dundagas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5.

3. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, septīto daļu dome
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piešķirt Benitai Osei (personas kods: 280556-12501) ikmēneša pabalstu divu
minimālo mēnešalgu apmērā no 2013.gada 28.maija.
2.
Noteikt, ka ikmēneša pabalsts divu minimālo mēnešalgu apmērā pirmo reizi
izmaksājams 2013.gada 28.maijā un turpmāk katra mēneša 28.datumā. Ja pabalsta izmaksas
diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, pabalstu izmaksā pirms attiecīgās
dienas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

Lēmumu nosūtīt: Centrālajai administrācijai; Benitai Osei uz šādu adresi: "Burtnieki", Kolka,
Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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4. §
Par papildus finansējumu PII „Kurzemīte” darbības nodrošināšanai
vasaras mēnešos
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”
Mērķis
Iestādes darbības nodrošināšana jūlija mēnesī.
Izvērtējums
2013.gada martā tika veikta aptauja PII Kurzemīte, par nepieciešamību nodrošināt
iestādes darbu arī 2013.gada jūlijā. Ir saņemti 34 vecāku iesniegumi, kuriem ir
nepieciešams, lai iestāde darbotos arī jūlijā.
Pēc iepriekšējo gadu pieredzes, jau vairāk kā 2 gadus jūlijā iestāde bijusi slēgta, tāpēc
arī šī gada budžets veidots uz iepriekšējo gadu budžetu bāzes. Plānojot iestādes darbu
jūlijā, nepieciešama jaunu darbinieku pieņemšana (esošo darbinieku atvaļinājuma
laikā). Jūlijā strādās 2 grupas (ņemot vērā pieteikto bērnu skaitu pēc vecāku
iesniegumiem, tie ir 34 bērni). Lai nodrošinātu iestādes darbu, nepieciešami papildus
līdzekļi iestādes budžetā:
DARBINIEKI
pedagogs
pedagogs
aukle
šefpavāre
pavāre
aukle
KOPĀ ALGĀM:
PAPILDUS
LĪDZEKĻI
Elektrība vid.mēn.
Atkritumi /no koda
2229/

ALGA
LVL
290.290.200.-

Apdroš.obl.iemaksa Aizvietošana
24.09% LVL
30% LVL
69.86
69.86
48.18
93.60
70.08
70.08

Kopā LVL
359.86
359.86
248.18
93.60
70.08
70.08
1201.66
350.55.-
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Ūdens /no koda
2222/
Saimniec. preces
vid. mēn. /no koda
2350/
KOPĀ:

58.50.-

PAVISAM

513.1714.66

KOPĀ:

Tiek ierosināts vienu nedēļu līdz darbības nodrošināšanai jūlijā, atkārtoti aptaujāt
vecākus par nepieciešamību nodrošināt ar pakalpojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Nodrošināt/nenodrošināt iestādes PII Kurzemīte darbu 2013.gada jūlijā;
2. Piešķirt papildus līdzekļus Ls 1714.66 Ls darbības nodrošināšanai 2013.gada jūlijā;
3. Vecākiem dienas naudu par 2013.gada jūliju samaksāt līdz 3.jūlijam.
4. Papildus radušos izdevumus segt no PII „Kurzemīte” budžeta un pie budžeta
grozījumiem ņemt vērā.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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8.§
Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
Mērķis:
1.Veicināt Dundagas novada izglītojamo kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu
izaugsmi, novērtējot izcilos sasniegumus vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu
izglītībā, akcentējot pedagogu profesionālo meistarību, kompetenci, veicinot radošu un
inovatīvu darbību pedagoģiskajā procesā.
2.Motivēt pedagogus veikt papildus darbu ar talantīgiem bērniem.
Izvērtējums:
Lai izglītības iestādēs attīstītu darbu ar spējīgiem un talantīgiem skolēniem, jādomā arī
par audzēkņu un pedagogu motivāciju. Jāpieņem nolikums par naudas balvas
piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu
izglītības izglītojamajiem un pedagogiem.
Nolikuma izstrādāšanā ir piedalījušies Dundagas vidusskolas pedagogi un jaunieši.
Secina, ka sagatavotais nolikums būtu papildināms – atsevišķi izdalīt izmaksājamās
summas izglītojamajiem (bez nodokļa nomaksas) un pedagogiem, paredzot nodokļa
nomaksu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt nolikumu Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem (skat. pielikumu) un piemērot to 2013./2014. mācību gadā

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
25

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 111.

23.05.2013.

9.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai
nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.12.klašu audzēkņiem
Pamats:
1.Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punkts.
Mērķis:
1.Ieviest
Dundagas vidusskolā neformālo izglītību, nodrošinot vidusskolas
izglītojamajiem auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu.
2.Sekmēt Dundagas un citu novadu 9.klašu absolventu vēlmi mācīties Dundagas
vidusskolā.
Izvērtējums:
Plānojot Dundagas vidusskolas turpmāko darbu, esam secinājuši, ka formālā izglītība ne
vienmēr spēj apmierināt indivīdu vēlmes un vajadzības, tādēļ izglītojamie arvien biežāk
iegūst nepieciešamās papildzināšanas, prasmes un iemaņas ārpus formālās izglītības,
apmeklējot dažādus kursus un seminārus. Neformālā izglītība parasti tiek iegūta formālā
mācīšanās vidē, bet mācīšanās netiek iekļauta mācību programmas ietvaros. Vēlamies
savā skolā organizēt neformālo izglītību – dažāda formu organizētas apmācības, kas tiek
realizētas ārpus formālās izglītības sistēmas, atbilstoši personu interesēm un
vajadzībām, neatkarīgi no iepriekš gūtās izglītības. Tā ceram arī veicināt Dundagas un
citu novadu 9.klašu absolventu vēlmi mācīties Dundagas vidusskolā. Procesu vēlamies
uzsākt, piedāvājot vidusskolēniem teorētiskās apmācības kursu auto vadīšanā.
Organizējot
kursus
2013./2014.mācību
gada
1.semestrī,
nepieciešams
papildfinansējums 1000,-Ls apmērā (20 audzēkņi x Ls 50, -). Savukārt, ja kursi notiks
2013./14. māc. g. 2.semestrī, tad minēto finansējumu varēs iekļaut skolas plānotajos
izdevumos 2014.gadam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nodrošināt „B” kategorijas auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu organizēšanu
Dundagas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem teorētisko zināšanu apguvei /ceļu
satiksmes noteikumu apguvi/ ar 2014.gada 1.janvāri.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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10.§
Par dalību projektā „Development and Improvement of Cycling Route
Network in Central Baltic Area”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Mērķis
Nodrošināt velotūrisma attīstības veicināšanu un mārketinga aktivitātes Dundagas
novadā
Izvērtējums
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldības kompetenci tūrisma jomā. 2.punktā
minēts, ka saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu.
Projekta vadošais partneris - Zemgales plānošanas reģions, sadarbībā ar
partneriem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Latvijā, tai skaitā sadarbībā ar Vidzemes un
Kurzemes tūrisma asociācijām, ir ieguvis finansējumu projekta „Development and
Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area” jeb „Central Baltic
Cycling” („Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā” jeb „Central
Baltic Cycling”), Centrālās Baltijas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam programmas
ietvaros realizācijai.
Dundagas novada teritorija līdz ar pārējiem 24 Kurzemes novadiem un pilsētām
ir iekļauta (atrodas) projekta teritorijā.
Projekts tiek veidots, lai attīstītu velotūrismu centrālajās Baltijas jūras valstīs un
veicinātu tūristus apmeklēt no galvaspilsētām attālākus novadus.
Skandināvijas un Baltijas valstīs tūrisms ir viena no straujāk augošajām
industrijām, bet katrā valstī joprojām ir atšķirības šīs nozares attīstības līmenī. Zema
cilvēku aktivitāte, nepilnīga infrastruktūra un informācijas trūkums – tie ir šķēršļi
velotūrisma attīstībai.
Projekta mērķis: paaugstināt konkurētspēju centrālās Baltijas reģiona valstīs
Eiropas tūrisma tirgus ietvaros, paplašinot tūrisma produktu piedāvājumu projekta
teritorijā.
Plānotās aktivitātes: Velotūrisma attīstības potenciāla novērtēšana; Tūrisma
profesionāļu sadarbības tīkla izveide un nostiprināšana Centrālbaltijas reģionā; projekta
teritorijā tiks uzlabota velotūrisma infrastruktūra; reģions tiks reklamēts kā kopīgs
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tūrisma galamērķis; jaunu produktu veidošanai dalībnieku novados tiks organizēti
semināri tūrisma uzņēmējiem kopā ar tūrisma asociācijām un tūrisma informācijas
centriem.
Sagaidāmie rezultāti:
- Izveidots kopīgs dažādu velomaršrutu tīkls dažādām mērķa grupām un
attīstīti ar velo saistīti tūrisma produkti; liels potenciālo tūristu skaits iegūs
informāciju par katra novada specifiku un iespējām
- Izveidots un nostiprināts sadarbības tīkls tūrisma profesionāļu vidū saistībā
ar velotūrismu; kopīgs tūrisma, biznesa, mārketinga tīkls kalpos kā bāze
tālākai produktu attīstībai
- Uzlabota velotūrisma infrastruktūra uzlabos arī dzīves un darba vidi
vietējiem iedzīvotājiem, kā arī protams labākai tūrisma plūsmas organizācijai
- Tiks reklamēts Centrālbaltijas valstu reģions kā kopīgs velotūrisma
galamērķis, tādējādi veicinot arī vietējā biznesa attīstību; netieši veicinot arī
veselīga un videi draudzīga dzīvesveida attīstību
Dundagas pašvaldības līdzdalības sadaļu saraksts (sīkāk skatīt līguma projektu ar
pielikuma tabulu):
- Velomaršrutu, t.sk. novada iekšzemē, marķēšana, t.sk. ar Eirovelo zīmēm
- Dalība Kurzemes velomaratona akcijā (Dundagas novadā - 1.jūnijā),
prezentējot mūsu novada divus velomaršrutus
- Dalība Kurzemes velomaršrutu kartes – ceļveža izdošanā 7 valodās
- Detalizētas Kurzemes velomaršrutu brošūras izdošana 7 valodās
- Dalība pētījumā par lokālā velotīklojuma sasaisti ar Eirovelo maršrutiem
- Projekta rezultātu prezentēšana 3 starptautiskās tūrisma izstādēs: Somijā,
Igaunijā un Latvijā
Projekta ieviešanas līgums, kuru Dundagas novada pašvaldība slēgtu ar biedrību
,,Kurzemes tūrisma asociācija”, paredz, ka īstenojot augstāk minētās aktivitātes
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums projektā ir Ls 1047,37.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju projekta ,,Central Baltic Cycling’
realizācijai par kopējo summu Ls 1047,37.
2. Plānoto finansējumu Ls 1047, 37 projekta realizācijai garantēt no pašvaldības
budžetā ietaupītajiem līdzekļiem.
3. Nozīmēt par kontaktpersonu sadarbībai noslēgtā līguma realizācijai kultūras pils
tūrisma organizatori Alandu Pūliņu
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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11.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist”
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1. un 5. punkts.
2. 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. punkts.
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2013. gada 2. maijā saņemts biedrības „Randalist”
iesniegums. Biedrība lūdz sniegt līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) konkursa pasākumam, „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana”, realizēšanai Ls 1985,44.
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.
2. 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
4800,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt biedrības „Randalist” (reģ.Nr. 40008206319) piedalīšanos Eiropas
Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) konkursa pasākumam, „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu „Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu
tautas namā” par kopējo summu 19854,35 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējumu 1985,44 latu apmērā paredzēt pašvaldības 2014. gada
budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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12.§
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu „Kauguri”,
„Pernītes”, „Lāse”
Pamats
SIA „Vīdales vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska, 2013. gada 8. aprīļa iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.04.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/163-S).
Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
1. Nekustamo īpašumu „Kauguri” un „Lāse” sadalīšana, atdalot no tiem sastāvā esošas
zemes vienības.
2. Atdalāmo zemes vienību no nekustamajiem īpašumiem „Kauguri” un „Lāse”
apvienošana ar nekustamo īpašumu „Pernītes”.
Izvērtējums
Nekustamo īpašumu „Kauguri” ar kadastra Nr. 8850 009 0022 (turpmāk nekustamais īpašums „Kauguri”), „Lāse” ar kadastra Nr. 8850 026 0047 (turpmāk nekustamais īpašums „Lāse”) un „Pernītes” ar kadastra Nr. 8850 009 0024 (turpmāk nekustamais īpašums „Pernītes”) īpašnieks ir SIA „Vīdales vējš”.
1.
1.1. Nekustamā īpašuma „Kauguri” kopējā platība ir 23,0 ha, tas atrodas Muņu
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 7,4 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0022;
2) 15,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009
0023.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Kauguri” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0023.
1.2. Nekustamā īpašuma „Lāse” kopējā platība ir 74,1 ha, tas atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
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1) 7,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009
0098, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā;
2) 5,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009
0099, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā;
3) 7,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017
0119, kas atrodas Piltenes teritoriālajā ciemā;
4) 6,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0046, kas atrodas Sabdagu teritoriālajā ciemā;
5) 9,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0047, kas atrodas Sabdagu teritoriālajā ciemā;
6) 19,9 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0050, kas atrodas Sabdagu teritoriālajā ciemā;
7) 19,0 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027
0070, kas atrodas Sausteres teritoriālajā ciemā.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Lāse” atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0098 un 8850 009 0099.
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.
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.
2.
Nekustamā īpašuma „Pernītes” kopējā platība ir 12,4 ha, tas atrodas Muņu
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 9,8 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0024,
2) 2,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009
0025.
Īpašnieks vēlas nekustamajam īpašumam „Pernītes” pievienot no nekustamā
īpašuma „Kauguri” atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0023 un
no nekustamā īpašuma „Lāse” atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850
009 0098 un 8850 009 0099 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pernītes”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.
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.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist nekustamā īpašuma „Kauguri” (kadastra Nr. 8850 009 0022) sadalīšanai, atdalot
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0023.
2. Piekrist nekustamā īpašuma „Lāse” (kadastra Nr. 8850 026 0047) sadalīšanai, atdalot no
tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8850 009 0098 un 8850 009 0099.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0022 atstāt nosaukumu „Kauguri”.
4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0119, 8850 026 0046, 8850 026 0047,
8850 026 0050 un 8850 027 0070 atstāt nosaukumu „Lāse”.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0023 15,6 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0098 7,3 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0099 5,3 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 009 0024, kas sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 8850 009 0024 un 8850 009 0025, pievienot no nekustamā
īpašumam „Kauguri” atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0023 un no
nekustamā īpašuma „Lāse” atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8850 009
0098 un 8850 009 0099 saglabājot īpašuma nosaukumu „Pernītes”.
1.

Lēmums nosūtāms: SIA „Vīdales vējš”, Puikules iela 23, Rīga, LV-1030.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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13.§
Par nekustamā īpašuma "Kūri" sadalīšanu
Pamats
1. Agitas Vīgantes - Arstanovas, kura uz pilnvarojuma pamata pārstāv Ģirtu
Pūpolbergu, 2013. gada 11. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
15.04.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/172-V).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Kūri” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Kūri” ar kadastra Nr.8850 005 0144 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Kūri”) kopplatība ir 26,52 ha, tas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 5,12 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0144, kuru
4,59 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,49 ha meži un 0,04 ha zeme
zem ūdeņiem;
2)21,40 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0028,
kuru 1,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 20,0 ha platībā aizņem
meži un 0,1 ha zeme zem ūdeņiem.
Nekustamā īpašuma „Kūri” īpašnieks Ģirts Pūpolbergs ir pilnvarojis (iereģistrēts
aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 0652) Agitu Vīganti – Arstanovu kārtot visas lietas,
kas saistītas ar nekustamā īpašuma „Kūri” sadalīšanu.
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Kūri” kā patstāvīgu nekustamo īpašumu
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0028 un piešķirt tam
nosaukumu „Meža Kūri”.
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,
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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 „Kūri” (kadastra Nr. 8850 005 0144) sadalīšanai, atdalot no tā
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0028.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0144 atstāt nosaukumu „Kūri”.
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0028 piešķirt nosaukumu „Meža
Kūri”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0144 5,12 ha platībā atstāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0028 21,40 ha platībā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Lēmums nosūtāms: Agitai Vīgantei - Arstanovai, Pasta iela 8, Tukums, Tukuma nov.,
LV-3101.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska

35

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
23.05.2013.

Nr. 116.

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Uzpiļkalni”
Pamats
1. SIA „Jaunrūķi” valdes priekšsēdētājas Aijas Garānes 19.04.2013. iesniegums Nr.1./11. (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.04.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/189-J).
2. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 3. punkts.
1. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
2. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” ar kadastra Nr.8850 005 0142 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Uzpiļkalni”) kopplatība ir 22,17 ha, tas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142 un atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 005 0142 sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 9,20 ha
platībā, kas kadastrāli uzmērot var tikt precizēts (pēc zemes lietošanas veida –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme) un piešķirt tam nosaukumu „Vīdales lauki”.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā
meliorēta platība un „Mežu teritorijas” (MT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes
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gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Piekļūšanas iespēja 1. zemes vienībai iespējama no vietējas nozīmes autoceļa, 2.
zemes vienībai pa plānotu servitūta ceļu, kas pieslēgtos valsts vietējas nozīmes
autoceļam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” (kadastra
Nr. 8850 005 0142) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142, sadalot to
divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Plānojot piekļuves iespēju 1. zemes vienībai no valsts vietējas nozīmes autoceļa, to
saskaņot ar VAS „Latvijas valsts ceļi”.
1. Plānojot piekļuves iespēju 2. zemes vienībai caur nekustamo īpašumu „Kraujas”
(kadastra Nr. 8850 005 0007), to saskaņot ar īpašnieku.
Lēmums nosūtāms: Aijai Garānei, SIA „Jaunrūķi”, Šlokenbeka 26, Smārdes pagasts,
Engures novads, LV-3148.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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15.§
Par deleģēšanas līgumu
15.1. Par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Dundagas bērnu
dienas centrs “Mājas”” (reģ.Nr. 40008087981)
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, ceturtā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa
Mērķis
Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu
Izvērtējums
Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.).
Dundagas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs
“Mājas”” iesniegums, kurā lūgts tai deleģēt uzdevumu rūpēties par bērnu ārpusskolas mācību
un audzināšanas organizēšanu, izmantojot ēkas Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā daļu.
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.
Dundagas novada dome, ņemot vērā biedrības dalībnieku sniegto informāciju biedrības dalībniekiem ir ilgstoša un laba pieredze bērnu ārpusskolas mācību un audzināšanas
organizēšanā, tās dalībniekiem ir laba reputācija un pozitīva līdzšinējā darbība.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Deleģēt biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” (reģ.Nr. 40008087981) šādu
pārvaldes uzdevumu - rūpēties par bērnu ārpusskolas mācību un audzināšanas organizēšanu,
izmantojot ēkas Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā daļu.
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt
biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” (reģ.Nr. 40008087981) noslēgt
deleģēšanas līgumu līdz 2013.gada 3.jūnijam.
3. Plānot pašvaldības budžetā finanšu resursus biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs
“Mājas”” (reģ.Nr. 40008087981) uzdoto pārvaldes uzdevumu izpildes daļējai segšanai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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15.§
Par deleģēšanas līgumu
15.2.

Par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Randalist”
(reģ.Nr. 40008206319)

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts, ceturtā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa
Mērķis
Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu
Izvērtējums
Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Dundagas novada pašvaldībā saņemts biedrības "Randalist" iesniegums, kurā lūgts
tai deleģēt uzdevumu rūpēties par lībiešu kultūras attīstības pasākumu veikšanu.
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.
Dundagas novada dome, ņemot vērā biedrības dalībnieku sniegto informāciju biedrības dalībniekiem ir ilgstoša un laba pieredze lībiešu kultūras attīstības pasākumu
veikšanā, tās dalībniekiem ir laba reputācija un pozitīva līdzšinējā darbība.
1. Deleģēt biedrībai "Randalist" (reģ.Nr.40008206319) šādu pārvaldes uzdevumu - rūpēties
par lībiešu kultūras attīstības pasākumu veikšanu.
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2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt
biedrībai "Randalist" (reģ.Nr.40008206319) noslēgt deleģēšanas līgumu līdz 2013.gada
3.jūnijam.
3. Plānot pašvaldības budžetā finanšu resursus biedrībai "Randalist" (reģ.Nr.40008206319)
uzdoto pārvaldes uzdevumu izpildes daļējai segšanai.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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16. §
Par I.Dz. iesniegumu – lēmuma pārsūdzēšana
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 18.aprīlī saņemts Annas Skujas likumiskās pārstāves
Ilmas Dzērves (turpmāk arī - iesniedzēja) iesniegums "Apstrīdēšanas iesniegums par
Dundagas novada sociālā dienesta 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.2-8/229" (turpmāk arī apstrīdēšanas iesniegums).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 13.punktu sociālā dienesta lēmumu
asistenta pakalpojuma pieprasītājs var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē.
Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka apstrīd Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta
(turpmāka arī – iestāde) 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.2-8/229 “Par asistenta pakalpojuma
sniegšanu” (turpmāk arī – lēmums) daļā:
par asistenta pakalpojuma termiņu līdz 2013.gada 31.augustam;
par piešķirto laiku (4 stundas nedēļā) asistenta pakalpojumiem nokļūšanai līdz mācību iestādei
Upesgrīvā no dzīvesvietas “Ragmeži”, Kolkas pag. un atpakaļ no mācību iestādes uz
dzīvesvietu;
par piešķirto laiku (10 stundas nedēļā) neregulāro pasākumu apmeklēšanai.
No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzēja apstrīd lēmuma 1.punktu daļā, kas nosaka, ka
Ilmai Dzērvei tiek piešķirts asistenta pakalpojums no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013.gada
31.augustam. Iesniedzēja norāda, ka lietderīgi būtu šo termiņu noteikt līdz 2013.gada
31.decembrim.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 9.1.2.punktu sociālais dienests lēmumā nosaka asistenta
pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada
beigām vai vienu gadu). Lēmumā norādītais “līdz 2013.gada 31.augustam” nepārsniedz
Ministru kabineta noteikto maksimālo termiņu. Tomēr, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 65.panta trešo daļu, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts
izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde
izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros,
pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. No lēmuma nav
konstatējams, ka, nosakot pakalpojuma ilgumu līdz 2013.gada 31.augustam, iestāde būtu
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izdarījusi lietderības apsvērumus – nav norādīts pamatojums, kāpēc pakalpojuma ilgums
noteikts līdz 2013.gada 31.augustam.
Turklāt atzīmējams, ka lēmumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu nav precīzi
norādīta persona, kurai asistenta pakalpojums sniegts – “piešķirt Ilmai Dzērvei […]
asistenta pakalpojumus meitai Annai Skujai […].
No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzēja apstrīd arī lēmuma 2.punktu daļā – par to, ka
asistenta pakalpojums nokļūšanai līdz mācību iestādei tiek piešķirts 4 stundu nedēļā apmērā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā” 1.pielikuma 2.punktu asistenta pakalpojums nokļūšanai uz izglītības
iestādi un atpakaļ tiek piešķirts ne vairāk par 10 stundām nedēļā. Savukārt, Administratīvā
procesa likuma 65.panta trešā daļa nosaka, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka
administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles
administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos
ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā
akta saturu. Tomēr vērā ņemams, ka Administratīvā procesa likuma 67.panta septītā daļa
nosaka, ja iestāde pilnībā apmierina iesniedzēja prasījumu un citi administratīvā procesa
dalībnieki nav izteikuši atšķirīgu viedokli, šā panta otrās daļas 6.punktā minētās ziņas nav
nepieciešamas. No lietā esošajiem materiāliem secināms, ka iestāde iesniedzējai noteikusi
asistenta pakalpojumu nokļūšanai līdz mācību iestādei tādā apmērā, kādu pati
iesniedzēja lūgusi (sākotnējā iesnieguma pielikuma 1.punkta pēdējā rindkopa) un lietderības
apsvērumus šajā gadījumā varēja neizdarīt.
No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzēja apstrīd arī lēmuma 3.punktu, kurā noteikts, ka
asistenta pakalpojums piešķirts līdz 10 stundām nedēļā. Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”
1.pielikuma 7.punktu asistenta pakalpojums neregulāru pasākumu apmeklēšanai tiek noteikts
ne vairāk kā 10 stundas nedēļā. Administratīvā procesa likuma 67.panta septītā daļa nosaka, ja
iestāde pilnībā apmierina iesniedzēja prasījumu un citi administratīvā procesa dalībnieki nav
izteikuši atšķirīgu viedokli, šā panta otrās daļas 6.punktā minētās ziņas nav nepieciešamas.
Tādējādi secināms, ka iestāde iesniedzējai noteikusi maksimāli iespējamo noteiktā
pakalpojuma apjomu un lietderības apsvērumus šajā gadījumā varēja neizdarīt.
Iepazīstoties ar lēmumu, Dundagas novada dome konstatē arī, ka tajā pilnībā nav norādīts
iesniedzēja prasījums (Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 3.punkts),
administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti (Administratīvā procesa likuma
62.pants un 67.panta otrās daļas 4.punkts), nav pilnīgs piemēroto tiesību normu uzskaitījums
– piemēram, nav norādītas piemērotās Ministru kabineta noteikumu tiesību normas
(Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 7.punkts).
Ņemot vērā iepriekš minēto konstatējams, ka iestādes lēmums satur vairākus trūkumus.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu, Dundagas novada dome
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.28/229 “Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu”.
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Sociālajam dienestam izskatīt Annas Skujas
iesniegumu no jauna.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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17.§
Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības
programmās Dundagas vidusskolā
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts.
2.Vispārējās izglītības likuma 41.pants.
3.Dundagas vidusskolas nolikuma 21.punkts.
Mērķis:
Noteikt kārtību, kādā tiek uzņemti un atskaitīti izglītojamie Dundagas vidusskolas vispārējās
vidējās izglītības programmās.
Izvērtējums:
Sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu
vispārējās izglītības iestādēs, jāveic grozījumi skolas noteikumos „Dundagas vidusskolas
uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās”, kuri
apstiprināti 2010.gada 26.maijā. Tā kā grozījumi izdarāmi vairākos (2., 3., 4. ,9., 11.p.)
punktos, iesaku noteikumus apstiprināt jaunā redakcijā (skat. noteikumus).
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt noteikumus Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības
programmās Dundagas vidusskolā (skat. noteikumus).

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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18.§
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
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
Saistošajos noteikumos tiek svītrots 3.punkts un 4.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
Izvērtējums
Saistošo noteikumu 3.punkts šobrīd nosaka, ka dome sastāv no 13 deputātiem.
Minētais punkts ir svītrojams, jo: 1) deputātu skaitu jau nosaka Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmā daļa; 2) Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmajā daļā noteikts, ka domi veido 9 deputāti; 3) likuma
"Par pašvaldībām" 18.panta otrā daļa nosaka, ka domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums.
Saistošo noteikumu 4.punkts nosaka, ka dome no pašvaldības deputātiem ievēl:
finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā; sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 6
locekļu sastāvā; attīstības un plānošanas komiteju 6 locekļu sastāvā. Minētais punkts izsakāms
jaunā redakcijā, jo mainās domē ievēlējamo deputātu skaits.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums””
projektu (pievienots pielikumā).
2. Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas nodrošināt tā brīvu pieejamību pašvaldības domes
ēkā un Kolkas pagasta pārvaldē, kā arī publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
3. Saistošos noteikumus un tā paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldei, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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19.§
Par grozījumiem Atlīdzības nolikumā
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos
"Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība"
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts
Mērķis
Precizēt amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2012.gada 27.septembrī apstiprinājusi noteikumus
"Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība". Šobrīd konstatēts, ka pašvaldības
budžetā paredzētie finanšu līdzekļi ir nepietiekami, lai piemērotu minēto noteikumu 11.punktā
un 1.pielikumā noteiktos amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izteikt Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu "Amatpersonu
un darbinieku noteikšanas kārtība" 11.punktu šādā redakcijā:
"11. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba
samaksai, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 2,1."
2. Apstiprināt Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu
"Amatpersonu un darbinieku noteikšanas kārtība" 1.pielikumu jaunā redakcijā (pievienots
pielikumā).
3. Septembrī skatīt par grozījumiem budžetā.
Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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21.§
Par nekustamo īpašumu "Kapteiņi"
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts
Mērķis
Nekustamā īpašuma iegūšana pašvaldības īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 17.maijā saņemta Aizsardzības ministrijas
2013.gada 15.maija vēstule Nr.MV-N/1203 "Par nekustamo īpašumu "Kapteiņi" Kolkas
pagastā, Dundagas novadā".
Aizsardzības ministrija lūdz Dundagas novada domi sniegt Aizsardzības ministrijai
informāciju, kuru no vēstulē minētajiem risinājuma variantiem atbalsta Dundagas novada
dome, kā arī sniegt informāciju kādam mērķim un funkciju veikšanai pašvaldība vēlas
pārņemt ēkas (kazarmu un pagrabus) nekustamajā īpašumā "Kapteiņi".
Pašvaldības administrācija uzskata, ka atbalstāms ir otrais risinājuma variants, kas
paredz, ka Dundagas novada pašvaldības īpašumā tiek nodota īpašuma "Kapteiņi" daļa zemes vienība ~ 5093 m2 platībā un trīs būves: kazarma (būves kadastra apzīmējums
88620070261001), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 88620070261002) un pagrabs (nav
kadastrāli uzmērīts). Iekārtu konteiners (būves kadastra apzīmējums 88620070261004),
metāla tornis (būves kadastra apzīmējums 88620070261005), žogs (būves kadastra
apzīmējums 88620070261006) saglabātos Aizsardzības ministrijas valdījumā un Dundagas
novada pašvaldība noslēgts bezatlīdzības lietošanas līgumu ar Aizsardzības ministriju par
zemes vienības (nožogotās teritorijas) lietošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas 2013.gada 15.maija vēstulē Nr.MV-N/1203 "Par
nekustamo īpašumu "Kapteiņi" Kolkas pagastā, Dundagas novadā" minēto otro situācijas
risinājumu, tas ir, Dundagas novada pašvaldības īpašumā tiek nodota īpašuma "Kapteiņi" daļa
- zemes vienība ~ 5093 m2 platībā un trīs būves: kazarma (būves kadastra apzīmējums
88620070261001), pagrabs (būves kadastra apzīmējums 88620070261002) un pagrabs (nav
kadastrāli uzmērīts). Iekārtu konteiners (būves kadastra apzīmējums 88620070261004),
metāla tornis (būves kadastra apzīmējums 88620070261005), žogs (būves kadastra
apzīmējums 88620070261006) saglabātos Aizsardzības ministrijas valdījumā un Dundagas
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novada pašvaldība noslēgts bezatlīdzības lietošanas līgumu ar Aizsardzības ministriju par
zemes vienības (nožogotās teritorijas) lietošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.
2. Būves (kazarma un pagrabi) pašvaldībai nepieciešamas likuma "Par pašvaldībām"
1ikuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktā minētās funkcijas veikšanai, tas
ir, lai sekmētu saimniecisko darbību Dundagas novada administratīvajā teritorijā, un saskaņā
ar Tūrisma likuma 8.panta 5.punktu veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā. Būves
(kazarma un pagrabi) tiks izmantoti šādam mērķim - tiks piedāvāts tos iznomāt saimnieciskās
darbības veikšanai un/vai kultūrizglītojoša darba tūrisma jomā veicināšanai.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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22.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Amaļi”
Pamats
1. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 14.05.2013. iesniegums Nr. 264/2013
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.05.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/402).
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 2013. gada 28. februāra sēdes lēmums Nr.37 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Amaļi”
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Amaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88500150031 divās
daļās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes
vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. februāra sēdes lēmums Nr.37 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Amaļi” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Amaļi” (kadastra Nr. 88500150031) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 88500150031, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Amaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88500150031 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve abām projektētajām zemes
vienībām nodrošināta no valsts autoceļa V1382 Meļķi – Ostes – Neveja – Tierķi esošās
nobrauktuves, gan pa esošo ceļa servitūtu teritorijām (pamatojoties uz VZD kadastra rīcībā
esošo informāciju), caur zemes vienībām ar kad. apz.: 88500150041, 88500150013,
88500150101, 88500150022, gan pa plānotām ceļa servitūta teritorijām – teritorijām, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai
Civillikuma 1231.panta noteiktā kārtībā. Ceļa vieta var tikt mainīta vai precizēta normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Abām projektētajām zemes vienībām piekļuve plānota caur
Dundagas pagasta pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kad. apz. 88500150120 pa plānoto
ceļa servitūtu. Jaunveidojamai 1.zemes vienībai („Amaļi”) piekļuve plānota arī caur
2.projektēto zemes vienību („Amales”) pa plānoto ceļa servitūtu.
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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 „Amaļi” ar kad. Nr. 88500150031
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500150031 sadalīšanai.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.
neapbūvētai 6,9 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Amaļi” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
2.2.
apbūvētai 5,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Amales” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Ventmetrs” – Kuldīgas iela 11, Ventspils, LV-3601
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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23.§
Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu
2013. gada budžetā
Pamats
1. Likums par budžetu un finanšu vadību.
2. Budžeta līdzekļu ietaupījums 1. pusgadā.
Izvērtējums
Apkopojot 2013. gada budžeta pirmā pusgada ieņēmumu un izdevumu izpildi, ir
redzams, ka iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu rezultātā, veidojas līdzekļu
ietaupījums attiecībā pret budžeta plānu.
Tabulas veidā ir apkopoti dati no kādiem budžeta pasākumiem, kādās iestādēs un
struktūrvienībās un, cik lieli veidojas ietaupījumi.
Iestāde vai struktūrvienība
Kolkas saimnieciskais
dienests

Saimnieciskais dienests
Kultūras pils

Transports
Nekustamā īpašuma un
projektu ieviešanas nodaļa
Kopā

Kur ietaupīts
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija 1. kārta
Kolkā
Malka
Malkas iegāde skolas
Maija ielas apgaismojuma
rekonstrukcija
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Lauku, Kr.
Barona, Pāces ielās
Malka
Jaunas automaš. nomas
iegāde skolai
Jaunas automaš. nomas
iegāde Kolkai
DVC apkures katla iegāde un
uzstādīšana
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Summa
6939,89
1054,00
4872,00

17 740,00
1016,00
1432,00
1245,00
301,00
34 599,89

Priekšlikumi, kur novirzīt ietaupītos līdzekļus:
Pasākums
Papildus finansējums garderobes, foajē remontam mazajā
skolā
Žoga remonts PII „Kurzemīte”
Vārtu velves restaurācija sadarbības projekta ar dāņu
amatniecības skolu ietvaros (tehniskais projekts, restaurācija)
Kopā

Summa
6523,00
800,00
2285,00
9608,00

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt papildus līdzekļus no budžetā ietaupītajiem līdzekļiem:
Pasākums
Summa
Papildus finansējums garderobes, foajē remontam mazajā
skolā
Žoga remonts PII „Kurzemīte”
Vārtu velves restaurācija sadarbības projekta ar dāņu
amatniecības skolu ietvaros (tehniskais projekts, restaurācija)
Kopā
Lēmums nosūtāms: finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektoram
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

L.Pavlovska
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6523,00
800,00
2285,00
9608,00

