
1 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOMEDUNDAGAS NOVADA DOME    

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

(Ā R K Ā R T A S) S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.21. 
2013.gada 31. oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 9.00 
Sēde atklāta: plkst. 9.00 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Ansis Roderts, 
Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska 
Administrācijas darbinieki- Inga Ralle, Zinta Eizenberga, Alnis Auziņš, Aldis Pinkens, 
Lauris Laicāns, Aigars Šturms; SIA „Talsu Vēstis” korespondente Krista Tropiņa 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties 
uz  likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmās noteiktajā kārtībā  nosakot šādu darba 
kārtību: 

1. Par vētras postījumu seku novēršanu 
2. Par pakalpojuma veikšanu (samaksas par atkritumu savākšanu administrēšana) 
3. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
4. Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu 
5. Par nekustamā īpašuma „Gobzemes” sadalīšanu 

 
1. § 

Par vētras postījumu seku novēršanu 
G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts, 15.panta pirmās daļas 

2.punkts, 21.panta pirmā daļa; likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otrā daļa; 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un 
izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 8.punkts 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, 
balsošanā nepiedalās L.Pavlovska 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.249. „ Par vētras postījumu seku novēršanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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2.§ 

Par pakalpojuma veikšanu 

 (samaksas par atkritumu savākšanu administrēšana) 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs 

 
Izpilddirektore I.Ralle informē, ka tiek risināts jautājums par maksas par atkritumu 
apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās iekasēšanu. Ir pārrunāts ar SIA „Ziemeļkurzeme” un 
SIA „Kolkas Ūdens” par šāda pakalpojuma sniegšanu pašvaldībai. Būs pārrunas ar atkritumu 
apsaimniekotāju „eco baltia/ VIDE par noslēgto līgumu ar atsevišķiem Kolkas ciema 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pārskatīšanu un laušanas nosacījumiem, jo šobrīd 
individuāli noslēgto līgumu nosacījumi ir neizdevīgi iedzīvotājiem, salīdzinājumā ar to, kas 
tiek piedāvāts, ja līgums tiek slēgts par māju kopumā. 

Vienojas, ka uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi tiks sagatavoti līgumsaistību 
nosacījumi ar pašvaldības uzņēmumiem SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas Ūdens” par 
maksas iekasēšanu par apsaimniekotāja izvestajiem atkritumiem. 

3. § 

Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Pirvits, G.Abaja, A.Roderts 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts 

 
Mērķis 
Noteikt pagaidu regulējumu Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu 
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” piemērošanai 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” nav paredzēts tāds finanšu 
līdzekļu apmērs, lai šobrīd varētu pilnībā piemērot Dundagas novada domes 2012.gada 

27.septembra noteikumus „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība”. 
Turklāt secināms, ka, lai nodrošinātu amatu klasificēšanu, ir nepieciešams izvērtēt 

amatpersonu (darbinieku) darba līgumus un amata aprakstus. Darba līgumu un amata aprakstu 
izvērtēšana ir nepieciešama, lai pārliecinātos, vai amatpersonām (darbiniekiem) noteiktais 
amata līmenis (un ar to cieši saistītā mēnešalgu grupa) ir atbilstošs darba līgumā un amata 
aprakstā noteiktajam. Neveicot iepriekš minēto izvērtēšanu pastāv būtisks risks, ka pašvaldība 
kādām amatpersonām (darbiniekiem) noteiks neatbilstošu mēnešalgu. Likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un 
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. 

Lai veiktu minēto izvērtēšanu, ir nepieciešams liels darbs un speciālas zināšanas. 
Pašvaldībai nav speciālistu šādas izvērtēšanas veikšanai. Šī iemesla dēļ par pareizāko 
atzīstama profesionāla un neatkarīga speciālista pieaicināšana atbalsta sniegšanai. Pašvaldības 

pieaicinātais speciālists plāno šo izvērtēšanu pabeigt līdz 2013.gada beigām. 



3 
 

Pieņemot Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumus 
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība”, vairs nav iespējams piemērot 
pirms tiem pieņemtos noteikumus, kas regulēja atlīdzības noteikšanas kārtību. Šī iemesla dēļ 
racionāli un lietderīgi būtu noteikt pagaidu regulējumu, kurā amatpersonām (darbiniekiem), ar 
kurām amata (darba) attiecības nodibinātas pirms Dundagas novada domes 2013.gada 
24.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 
spēkā stāšanās, saglabātu līdzšinējo mēnešalgu, bet amatpersonām (darbiniekiem), ar kurām 
amata (darba) attiecības nodibinātas vai amata apraksti grozīti pēc Dundagas novada domes 
2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 
2013.gadam” spēkā stāšanās, piemērotu Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra 
noteikumos „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” noteikto mēnešalgu. 

Lēmuma projekts 
1. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma Nr.122 “Par grozījumiem 
Atlīdzības nolikumā” 3.punktu. 

2. Pieņemt zināšanai un piekrist, ka amatpersonām (darbiniekiem), ar kurām amata 
(darba) attiecības nodibinātas līdz Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošo 
noteikumu Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” spēkā stāšanās, 
Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumus „Amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības noteikšanas kārtība” piemēro no 2014.gada janvāra. 

 
3. Pieņemt zināšanai un piekrist, ka amatpersonām (darbiniekiem), ar kurām amata 

(darba) attiecības nodibinātas vai amata apraksti grozīti pēc Dundagas novada domes 
2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 
2013.gadam” spēkā stāšanās, Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumus 
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” piemēro pēc minēto saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās. 

 
4. Pieņemt zināšanai un piekrist, ka, lai nodrošinātu amatu klasificēšanas 

vienveidību, izvērtētu esošo pašvaldības struktūru, darba līgumus un amata aprakstus, 
noslēgts līgums ar šāda pakalpojuma sniedzēju. Ar minētā līguma izpildi saistītie izdevumi Ls 
_____ apmērā tiks apstiprināti, lemjot par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 
2013.gadam”. 
 

Diskusiju rezultātā tiek norādīts: 
1)  pirmreizējai darbinieku darba algu izvērtēšanai ir nepieciešama darba grupa. 
2) Aptaujātie iestāžu vadītāji atzinuši, ka ne visās iestādēs darbinieku prognozējamā 

atlīdzība nav izvērtēta 
3) Sagatavotais lēmuma projekts ir secīgs un atbilst normatīvo aktu prasībām 
4) Pirmreizējā izvērtēšana ir jāveic iestāžu vadītājiem, jo viņi vislabāk zina par saviem 

darbiniekiem, nevis domes izveidotai darba grupai, kas būtu iejaukšanās izpildvaras 
kompetencē 

5) Izvērtēšana ir jāveic steidzīgi, lai varētu sastādīt 2014.gada budžetu 
6) Atlīdzības noteikumos ir jāizdara grozījumi, kas izriet no 2014.gadā noteiktā minimālās 

algas palielinājuma 
7) Visi darbi amatalgu noteikšanai ir jāizdara secīgi 
8) Jaunā darba samaksa jānosaka ar 1.decembri, jo finansējums būs nepieciešams tikai 

2014.gadā, jo par decembri algas tiek maksātas janvārī 
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9) Izpilddirektorei ir jābrīdina visi darbinieki, ka ar š.g. 1.decembri darbiniekiem ir 
iespējamas izmaiņas darba samaksā, jo izmaiņas var būt darbiniekam arī nelabvēlīgas, t.i. 
pēc izvērtēšanas var būt šobrīd esošās darba algas samazinājums. 

 
Tiek piedāvāts cits lēmuma projekta variants.  
Tā precizēšanai tiek izsludināts pārtraukums. 
 
Pēc pārtraukuma tiek piedāvāts šāds lēmuma projekts: 
 
Pamats: 

1) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts 

2) Dundagas novada domes lēmumi Nr.242 no 27.09.2012 un Nr.122. no 23.05.2013. 

Mērķis 
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru noteikšana. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldībā ir izveidojusies atšķirīga attieksme atlīdzības noteikšanā 
pašvaldības darbiniekiem un domes noteikto lēmumu neizpilde, kuru (lai nepārkāptu Darba 
likuma 7. panta (1) daļu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz taisnīgu darba samaksu,) 
nepieciešams iespējami ātri novērst.  
Tā kā no 01.01.2014. valstī notiek pāreja uz eiro un paaugstinās minimālā alga, nepieciešams 
savlaicīgi sagatavot atbilstošu kārtību. 
Pašvaldībā ir nepieciešams veikt pašvaldības īstenoto normatīvos aktos noteikto funkciju 
analīzi, kas ir pietiekami sarežģīts un darbietilpīgs process, kuru pilnībā nav iespējams īstenot 
līdz nākamā gada budžeta sagatavošanai. 
 

Lēmuma projekts  
1.Uzdot pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt vienotu pašvaldības darbinieku atlīdzības 
izvērtēšanu un piemērošanu saskaņā ar Dundagas novada domes sēdes 27.09.2012. lēmumu 
Nr.242 un 23.05.2013 lēmumu Nr.122. Termiņš - 01.12.2013. 
 

2. Izveidot darba grupu piecu locekļu sastāvā, nosakot sekojošus uzdevumus: 
2.1 veikt Dundagas novada pašvaldības darbinieku amatu kataloga aktualizāciju, 
nepieciešamības gadījumā sagatavojot amatu kataloga grozījumus un iesniegt domei. 
Termiņš- novembra finansu komiteja 
2.2 sagatavot un iesniegt domei Dundagas novada pašvaldības Amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtības 1. pielikuma grozījumus, ņemot vērā plānotās 
izmaiņas minimālās algas apmērā no 01.01.2014 un pāreju uz eiro. Termiņš- novembra 
finansu komiteja 
2.3 sagatavot ieteikumus iestāžu vadītājiem un tos konsultēt par atlīdzības noteikumu 
piemērošanu darbinieku novērtēšanā. 

 
3. Apstiprināt darba grupu sekojošā sastāvā: 
3.1 Inga Ralle 
3.2 Aigars Šturms 
3.3 Baiba Dūda 
3.4 Uldis Katlaps 
3.5 Andris Kojro. 
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4. Novembra domes komitejas sēdēs skatīt un domē apstiprināt darba uzdevumu pašvaldības 
funkciju izpildes novērtēšanai. 

5. Pieņemt zināšanai un piekrist, ka, lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, 
izvērtētu esošo pašvaldības struktūru, darba līgumus un amata aprakstus, noslēgts līgums ar 
šāda pakalpojuma sniedzēju. Ar minētā līguma izpildi saistītie izdevumi Ls ______ apmērā 
tiks apstiprināti, lemjot par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”. 

Tiek ierosināts balsot par sagatavotā lēmuma katru punktu atsevišķi 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (L.Pavlovska) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.250. „Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.251. „Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
Attiecībā uz 3 sagatavoto punktu, tiek piedāvāts darba grupas vārdisko sastāvu noteikt 
izveidot izpilddirektorei. 
  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska), pret – 1 (A.Roderts), atturas – 3 (A.Zumbergs, G.Abaja, S.Šnikvalde) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.252. „Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 
L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.253. „Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (L.Pavlovska) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.254. „Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

4.§ 

Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska 

 

Domes priekšsēdētājs informē, ka 2013.gada 24.oktobrī pieņemto domes lēmumu Nr.249 
neparakstīja, jo nebija tiesiska pamata par šo jautājumu lemt, tā kā atzinums uz kuru atsaucās 
pieņemot lēmumu, bija tikai projekts un nebija parakstīts ne no kontrolējošās institūcijas, ne 
no pašvaldības puses, kā arī, ka atzinums kopumā ir vēl jāizvērtē. 
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Domes sēdē piedalās VAS „Latvijas valsts ceļi” Iekšējās audita daļas auditors Edgars 
Melnieks, kurš īsumā pastāsta par pārbaudē konstatēto un dod norādījumus turpmākajai 
rīcībai, kā piemēram, 

1) Līdzekļu izlietojums ir jāplāno normatīvos aktos paredzētajiem mērķiem; 
2) Jābūt izstrādātai darbības programmai trīs gadiem, kuru katru gadu var aktualizēt; 
3) Atskaitēs ir pr4cīzi jānorāda finanšu līdzekļu izlietojums; 
4) Pašvaldībai ir ļoti vecs, pēc novada izveidošanas  neaktualizēts pašvaldības ceļu 

saraksts, t.i šobrīd Kolkas pagastam ir atsevišķi un Dundagas pagastam atsevišķi, bet 
ir jābūt vienam kopējam novada ceļu sarakstam; 

5) Jāiekārto nepieciešamie veikto darbu uzskaites žurnāli; 
6) Līdzekļi ir lietoti pie ceļu infrastruktūras nepiederošu objektu uzturēšanai u.c. 

 
Domes priekšsēdētājs paraksta sagatavoto atzinumu un piedāvā izskatīt sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, L.Pavlovska, U.Sila), pret – nav, atturas – nav (A.Grīvāne izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.255. „Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma „Gobzemes” sadalīšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
1. Gaidas Jermanes 2013. gada 24. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 30.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/580-J). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

Mērķis 
Nekustamā īpašuma „Gobzemes” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Gobzemes” ar kadastra Nr.8850 020 0136 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Gobzemes”) kopplatība ir 14,39 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un sastāv no: 

1) 11,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136, 
kas atrodas Dundagā un kuru 7,90 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, 2,30 ha meži, 0,30 ha krūmāji, 0,70 ha zeme zem ūdeņiem, 0,20 ha zeme zem 
ceļiem un 0,10 ha pārējās zemes;  

2) 2,89 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067, kas 
atrodas Klārmuižas teritoriālajā ciemā un kuru 2,70 ha platībā aizņem zeme zem 
ūdeņiem un 0,19 ha pārējās zemes. 

Nekustamā īpašuma „Gobzemes” īpašniece Gaida Jermane lūdz zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8850 028 0067 piešķirt nosaukumu „Gobzemes dīķi”. 

Lai atsevišķai zemes vienībai varētu piešķirt nosaukumu, nekustamo īpašumu „Gobzemes” 
ir nepieciešams sadalīt un zemes vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
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Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī 
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai 
zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 
nav paredzēta. 

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

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1. daļa nosaka, ka 
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, 
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 
Īpašniece lūdz jaunveidojamajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt nosaukumus:  
1) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 11,50 ha platībā atstāt 

nosaukumu „Gobzemes”; 
2) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 2,89 ha platībā piešķirt 

nosaukumu „Gobzemes dīķis”.  
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. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, 
A.Roderts, G.Pirvits, L.Pavlovska, U.Sila), pret – nav, atturas – nav (A.Grīvāne izgājusi) 
NOLEMJ: 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Gobzemes” ar kadastra Nr. 8850 020 0136 sadalīšanai. 
2)   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 atstāt nosaukumu „Gobzemes”. 
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 piešķirt nosaukumu „Gobzemes 

dīķis”. 
4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 11,50 ha platībā atstāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 2,89 ha platībā atstāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

 
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). 
 
Lēmums nosūtāms: Gaidai Jermanei – Akas iela 67, Roja, Rojas novads, LV-3264. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

Sēde slēgta plkst. 11.40. 
Protokols parakstīts 01.11.2013. 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
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.21.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 249. 
31.10.2013. 

1. § 

Par vētras postījumu seku novēršanu 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts, 15.panta pirmās daļas 
2.punkts, 21.panta pirmā daļa; likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otrā daļa; 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un 
izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 8.punkts 

 
Mērķis 
Novērst 2013.gada 28./29.oktobra vētras postījumu sekas 
 
Izvērtējums 
Naktī uz 29. oktobri 2013. gadā vētras postījumi Dundagas novadā Dundagas pagastā: 

1. „Akmentiņu” mājām uzkritis liels koks, sabojājot mājas jumtu, skursteni, 2. stāva 
dzīvokļus. Māja ļoti sliktā stāvoklī, pēc vētras lemjams par mājas nojaukšanu vai 
atjaunošanas lietderību. Īrniekiem pēc 29.10.2013. jāizvācas no „Akmentiņu” mājām; 

2. Brīvības ielā 2 norauts jumts 20m2 platībā. Uzlikts pagaidu jumts ar lietotiem šīferiem. 
Izmaksas līdz Ls 200,00; 

3. Ielu apgaismojums Talsu ielā pie kafejnīcas „Silva” – nolūzis elektrības stabs. Jauna 
staba ierīkošana līdz Ls 600,00 vai Latvenergo nepiekrišanas gadījumā jauna 
apgaismojuma ierīkošana visā Talsu ielā. Izmaksas vairāk kā Ls 10 tūkst.; 

4. Nogāzto koku nocelšana no mājām, ēkām, koku sazāģēšana, aizvākšana – Dundagas 
centrs, pašvaldības ceļi, kapi. Pakalpojuma izmaksas ~ Ls 1000,00; 

5. Koku novākšana, nozāģēšana pēc vētras saimnieciskā kārtā (zāģu rezerves daļas, 
degviela ~Ls 200-300). 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus 2000,00 latu apmērā no Dundagas novada pašvaldības 

budžetā papildus ienākušajiem finanšu līdzekļiem 2013.gada 28./29.oktobra vētras postījumu 
seku novēršanai Dundagas novadā. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sagatavot pieprasījumu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai par 2013.gada 28./29.oktobra vētras radīto zaudējumu un 
postījumu seku novēršanas izdevumu kompensēšanu. 

 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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.21.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 250./251./252./253./254. 
31.10.2013. 

3. § 

Par amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
Pamats: 

1) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts 

2) Dundagas novada domes lēmumi Nr.242 no 27.09.2012 un Nr.122. no 23.05.2013. 

Mērķis 
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru noteikšana. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldībā ir izveidojusies atšķirīga attieksme atlīdzības noteikšanā 
pašvaldības darbiniekiem un domes noteikto lēmumu neizpilde, kuru (lai nepārkāptu Darba 
likuma 7. panta (1) daļu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz taisnīgu darba samaksu,) 
nepieciešams iespējami ātri novērst.  
Tā kā no 01.01.2014. valstī notiek pāreja uz eiro un paaugstinās minimālā alga, nepieciešams 
savlaicīgi sagatavot atbilstošu kārtību. 
Pašvaldībā ir nepieciešams veikt pašvaldības īstenoto normatīvos aktos noteikto funkciju 
analīzi, kas ir pietiekami sarežģīts un darbietilpīgs process, kuru pilnībā nav iespējams īstenot 
līdz nākamā gada budžeta sagatavošanai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Uzdot pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt vienotu pašvaldības darbinieku atlīdzības 
izvērtēšanu un piemērošanu saskaņā ar Dundagas novada domes sēdes 27.09.2012. lēmumu 
Nr.242 un 23.05.2013 lēmumu Nr.122. Termiņš - 01.12.2013./Lēmums Nr. 250./ 

2. Izveidot darba grupu piecu locekļu sastāvā, nosakot sekojošus uzdevumus: 
2.1 veikt Dundagas novada pašvaldības darbinieku amatu kataloga aktualizāciju, 
nepieciešamības gadījumā sagatavojot amatu kataloga grozījumus un iesniegt domei. 
Termiņš- novembra finansu komiteja 
2.2 sagatavot un iesniegt domei Dundagas novada pašvaldības Amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtības 1. pielikuma grozījumus, ņemot vērā plānotās 
izmaiņas minimālās algas apmērā no 01.01.2014 un pāreju uz eiro. Termiņš- novembra 
finansu komiteja 
2.3 sagatavot ieteikumus iestāžu vadītājiem un tos konsultēt par atlīdzības noteikumu 
piemērošanu darbinieku novērtēšanā. /Lēmums Nr. 251./ 

3. Izpilddirektorei izveidot darba grupu 5 locekļu sastāvā. 
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Termiņš – 31.10.2013. /Lēmums Nr. 252./ 
4. Pieņemt zināšanai un piekrist, ka, lai nodrošinātu amatu klasificēšanas vienveidību, 
izvērtētu esošo pašvaldības struktūru, darba līgumus un amata aprakstus, noslēgts līgums ar 
šāda pakalpojuma sniedzēju. Ar minētā līguma izpildi saistītie izdevumi Ls 1850,00 apmērā 
tiks apstiprināti, lemjot par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”. 
/Lēmums Nr. 253./ 

5. Novembra domes komitejas sēdēs skatīt un domē apstiprināt darba uzdevumu pašvaldības 
funkciju izpildes novērtēšanai. /Lēmums Nr. 254./ 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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.21.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 255. 

31.10.2013. 
4.§ 

Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu 
 
Pamats 
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no 
2008.gada 11.marta, 2013.gada audita pārbaude. 
 
Mērķis 
Atmaksāt laukumu attīrīšanai  un laukuma izveidei izlietotos līdzekļus 
 
Izvērtējums 
 Satiksmes Ministrijas vārdā veiktā audita laikā konstatēts, ka  izlietoti ceļu fonda līdzekļi 
atkritumu konteineru laukuma izveidei Kolkas pagasta Mazirbē par Ls 209,33; stāvlaukumu 
attīrīšanai no sniega laikā no 2010.gada līdz 2012.gadam Dundagas pagastā par Ls 
550,73(Baptistu baznīcas stāvlaukums, TOP stāvlaukums, Krūziņi, Karlito)Kolkas pagastā 
par Ls 499,83 (bērnudārzs, konteineri, vidusskola, Kolkasrags) kopsummā par Ls 1050,56. 
Laikā no 2010.gada līdz 2012.gadam ceļu, laukumu attīrīšanai no sniega bija lietojami tikai 
ceļu fonda līdzekļi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
1.Atmaksāt Autoceļu fondam laukuma izbūvei un laukumu attīrīšanai no sniega izlietotos 
līdzekļus Ls 1259,89  
2.2014.gada budžetā paredzēt līdzekļus laukumu attīrīšanai no sniega. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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.21.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 256. 
31.10.2013. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma „Gobzemes” sadalīšanu 
Pamats 

1. Gaidas Jermanes 2013. gada 24. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 30.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/580-J). 

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

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

Nekustamā īpašuma „Gobzemes” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Gobzemes” ar kadastra Nr.8850 020 0136 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Gobzemes”) kopplatība ir 14,39 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un sastāv no: 

3) 11,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136, 
kas atrodas Dundagā un kuru 7,90 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, 2,30 ha meži, 0,30 ha krūmāji, 0,70 ha zeme zem ūdeņiem, 0,20 ha zeme zem 
ceļiem un 0,10 ha pārējās zemes;  

4) 2,89 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067, kas 
atrodas Klārmuižas teritoriālajā ciemā un kuru 2,70 ha platībā aizņem zeme zem 
ūdeņiem un 0,19 ha pārējās zemes. 

Nekustamā īpašuma „Gobzemes” īpašniece Gaida Jermane lūdz zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8850 028 0067 piešķirt nosaukumu „Gobzemes dīķi”. 

Lai atsevišķai zemes vienībai varētu piešķirt nosaukumu, nekustamo īpašumu „Gobzemes” 
ir nepieciešams sadalīt un zemes vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus. 

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. 
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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. 
Īpašniece lūdz jaunveidojamajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt nosaukumus:  
1) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 11,50 ha platībā atstāt 

nosaukumu „Gobzemes”; 
2) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 2,89 ha platībā piešķirt 

nosaukumu „Gobzemes dīķis”.  
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 „Gobzemes” ar kadastra Nr. 8850 020 0136 sadalīšanai. 
2)   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 atstāt nosaukumu 
„Gobzemes”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 piešķirt nosaukumu 
„Gobzemes dīķis”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0136 11,50 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0067 2,89 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

 
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). 
 
Lēmums nosūtāms: Gaidai Jermanei – Akas iela 67, Roja, Rojas novads, LV-3264. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 


