LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.23.
2013.gada 28. novembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.05
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Ansis Roderts,
Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska
Administrācijas darbinieki- Zinta Eizenberga, Andris Kojro, Alnis Auziņš, Diāna Siliņa,
Ilona Onzule, Lauris Laicāns, Irina Jānberga, Inga Pučure, Dace Bergmane
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādus sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu
3. Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības bilances
4. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā
5. Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma pasākumam
6. Par kultūras – tūrisma projektu – vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē
7. Par dalību EEZ programmas finansētā projektā „Kultūra un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunošana”
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem”
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
10. Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu
11. Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
12. Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā
13. Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII „Kurzemīte”
14. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības infrastruktūras objektiem
15. Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem
16. Par bioloģisko aktīvu vērtību
17. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni – 2”
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18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pils ielas apbūve”
19. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi”
20. Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” sadalīšanu
21. Par nekustamā īpašuma „Bāriņi – 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 029 0004 iegūšanu īpašumā
22. Par nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” sadalīšanu
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji”
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmaļi”
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”
26. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmums Nr.239 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
27. Par SIA „Kolkas Ūdens” komercdarbību
28. Par medību nomas platībām
29. Par īpašuma tiesību atjaunošanu
30. Par dzīvokļu jautājumiem
31. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
32. Par ilgstošo sociālo aprūpi A.O.
33. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības
komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikumā
Dažādi jautājumi
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

1.§
Domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē par aktualitātēm:
1. Par veiksmīgi izietajām akreditācijām Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un
novada bibliotēkās
2. Par veiktajiem darbiem, kuriem tika piešķirts papildus finansējums – 90%
izpildīti (informē A.Kojro)
3. No būvvaldes saņemts informatīvs ziņojums par Slīteres nacionālā parkā
realizētā projekta pastaigu taku un laukumu izbūves nekvalitatīvu darbu izpildi
4. Ir veikti iepirkumi par ēdināšanas pakalpojumu Dundagas vidusskolā un apvidus
automašīnas iegādei
5. Par pašvaldības darba pārbaudēm: Valsts kontrole darbu pabeigs līdz
30.04.2014.; Valsts Darba inspekcija vēl nav iesniegusi pārbaudes aktu; arī no
VARA ministrijas atzinums vēl nav saņemts; ir bijusi PVD pārbaude PII
„Kurzemīte’
6. Pāvilostā notika Piekrastes pašvaldību sanāksme, nākamā notiks Kolkā
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2.§
Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa, likuma “Par autoceļiem” 8.panta otrā
daļa, 9.pants; Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 264. „Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu”. Lēmums pievienots
protokolam.

3.§
Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības bilances
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2013.gada budžetu ,VK veiktā pārbaude.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 265. „Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā
G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 266. „Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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5.§
Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma
pasākumam
G.Laicāns, S.Šnikvalde
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 267. „Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma
pasākumam”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par kultūras – tūrisma projektu –
vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē
G.Laicāns, A.Roderts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants; Tūrisma likuma 8.panta 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 268. „Par kultūras – tūrisma projektu – vasaras brīvdienu
izbraucienu Kurzemē”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par dalību EEZ programmas finansētā projektā „Kultūra un dabas
mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
G.Laicāns, G.Abaja
Par dalību projektu konkursa Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta
2009.-2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un
atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”
Pamats
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, 21.pants, Tūrisma
likuma 8.panta 5.punkts
Mērķis
Pilnveidot novada kultūras un tūrisma jomas produktu piedāvājumu, attīstot
starptautisko sadarbību un veicinot metodisko darbu, zināšanu un pieredzes apmaiņu
mākslas un kultūras jomā starp pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un Norvēģijā, nolūkā
iedibināt piejūras teritoriju mākslas un kultūras festivāla tradīciju.
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Izvērtējums
Dundagas novada piekrastes teritorija ir vērtīgs kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma objekts, ko iespējams popularizēt veicinot tā publisko pieejamību, vienlaicīgi
rūpējoties par tradīciju un kultūras īpatnību pasargāšanu un saglabāšanu nākamajām
paaudzēm. Zināšanu sistematizēšana par piekrastes teritoriju iedzīvotāju mākslas un
kultūras mantojumu Latvijā un Norvēģijā sniedz unikālu iespēju apzināt līdzīgo un
atšķirīgo senatnē un ietekmi uz mūsdienu jaunradi.
Dundagas pilī, kas ir ievērojams novada izglītības, kultūras un tūrisma centrs,
darbojas Mākslas un mūzikas skola, Tūrisma informācijas centrs un tiek sniegti kultūras
pakalpojumi iedzīvotājiem. Dundagas Mākslas un mūzikas skola ir Dundagas novada
domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas
izglītības programmu īstenošanai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.
2013./14.mācību gadā mācības uzsāka 167 audzēkņi: no tiem 87 mūzikas programmās,
65 audzēkņi vizuāli plastiskās mākslas programmā ( 12 pirmskolas vecuma
sagatavošanas klasē ) un 15 audzēknes dejas programmā. Mākslas un mūzikas skolas
pedagogi ir aktīvi un radoši, ar vēlmi pilnveidot savas prasmes un studiju programmu
piedāvājumu, balstoties uz intensīvu metodisko darbu un ārvalstu pieredzes apgūšanu.
LR Kultūras ministrijas izsludinātā EEZ finanšu instrumentam programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu
shēmas „Kultūras apmaiņa” mērķis ir sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras
pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs (Islande, Norvēģija un Lihtenšteina) un Latvijā,
veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un produktu starptautisku apriti,
nolūkā iesaistīt saistītās norisēs pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu.
Piedāvātā projekta ietvaros plānota sadarbības uzsākšana ar Norvēģijas
partneriem par piekrastes teritoriju vēsturisko mākslas un kultūras izpausmju
akcentēšanu mūsdienu jauniešu mākslā, kas būtu saturisks un metodisks pamatojums
plašākai sabiedrībai pieejama produkta – Piekrastes tautu Mākslas, Mūzikas un Teātra
festivāls – radīšanai. Projekta ietvaros paredzēts intensīvs mācību metodiskais darbs,
kas sniegtu plašu zināšanu un informācijas pieredzes apmaiņas iespēju, saturiskas
pedagogu un talantīgāko jauniešu tematisko darba grupu tikšanās, jaunu
koncertprogrammu un mākslas darbu radīšanas process, organizatorisko pasākumu
plāna izstrāde provizoriskai Festivāla norisei Dundagas novadā (pasākumus plānojot
novada centros Dundagā un Kolkā un piekrastes ciemos) 2015. gada vasarā. Festivāls
savā ziņā papildinātu Kurzemes Dziesmu dienu tradīcijas pasākumus, kas arī plānojas
tajā gadā. Prognozējams, ka projekts kopumā un Festivāls īpaši rosinātu ne tikai interešu
izglītības popularitāti un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanos, bet arī
veicinātu starptautisko atpazīstamību un tūristu skaita pieaugumu novada teritorijai,
vienlaicīgi papildus popularizējot novada bagāto un unikālo kultūrvēsturisko un dabas
mantojumu.
Piedaloties un gūstot atbalstu izsludinātajā projektu konkursā, tiktu:
• Izstrādātas starptautiskas metodiskas programmas piekrastes mākslas
raksturīgo īpatnību apgūšanai interešu izglītības sfērā (sistematizētas
zināšanas);
• Veicināta starptautiskā sadarbība mākslas un kultūras jomā starp
piekrastes teritoriju izglītības un/vai kultūras institūcijām (kontakti un
pieredzes apmaiņa);
• Veicināta talantīgo jauniešu motivācija un interese par novada unikālo
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu (jaunrade, jaunas
tematiskās koncertprogrammas un mākslas darbi);
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•

Izstrādāts organizatorisko pasākumu plāns un norises programma, īstenots
pilotprojekts - Starptautisks Mākslas, Mūzikas un Teātra festivāls Dundagas
novadā (atpazīstamība, tūrisma un kultūras jomas piedāvājuma
paplašināšana).

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 27409,20 LVL (bez PVN),
pašvaldības līdzfinansējums ir 5 % no attiecināmām izmaksām Ls 1370,46 un
neattiecināmās izmaksas PVN 21% apmērā 5755,93 LVL (kopā 7126,39 LVL).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 2 (G.Abaja, A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 269. „Par dalību EEZ programmas finansētā projektā „Kultūra un
dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana””. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem”
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, A.Roderts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa
Mērķis
Pieņemt saistošos noteikumus
Izvērtējums
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā
Tiek izteikts priekšlikums no noteikumu projekta 9.punkta un 35.p. vecumu „85 gadi”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Zumbergs, G.Abaja, G.Pirvits, A.Grīvāne,
A.Roderts), pret – 2 (L.Pavlovska, G.Laicāns), atturas – 2 (S.Šnikvalde, U.Sila)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 270. „Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izteikts priekšlikums noteikumu projekta 28.punktā mainīt no „daudzbērnu
ģimenes trešā un nākamo bērnu” aizstāt ar „daudzbērnu ģimenei, kurā ir 3 un vairāk
bērni”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret –
nav, atturas – 6 (L.Pavlovska, G.Laicāns, G.Abaja, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila)
Priekšlikums nav atbalstīts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 271. „Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
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9.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta otrā daļa,
35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sestā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punkts
Mērķis
Pieņemt saistošos noteikumus
Izvērtējums
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā
Tiek izteikts priekšlikums noteikumu projekta 5.1. punktā mainīt no „5 ha” uz „10 ha”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 1 balsi par (A.Roderts), pret – nav, atturas – 8
(S.Šnikvalde, A.Zumbergs, L.Pavlovska, G.Laicāns, G.Abaja, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila)
Priekšlikums nav atbalstīts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 272. „Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem””. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Roderts, G.Abaja
10.1. Jautājumā par brīvpusdienu piešķiršanu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 273. „Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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10.2. Jautājumā par atbalsta personāla nodrošināšanu- Apstiprināt štatu vietas, ko
apmaksā novada pašvaldība pēc 01.01.2014.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 274. „Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu”.
Lēmums pievienots protokolam.

10.3. Par internāta „Rūķu nams” maksas pakalpojumiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 275. „Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu”.
Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska
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
Saskaņā ar MK noteikumiem nr.1075 un Dundagas novada pašvaldības apstiprināto
atlīdzības nolikumu, iestāžu nolikumiem un darbinieka amatu aprakstiem, tika veikta
darbinieku darba samaksas izvērtēšana pēc šobrīd spēkā esošās Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtības un MK noteikumiem (pielikumā tabula par
nepieciešamo papildus finansējumu iestādēm un struktūrvienībām darba samaksas
nodrošināšanai).
Dundagas novada pašvaldības apstiprinātais atlīdzības nolikumu ir izstrādāts
neņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldība ietilpst mazo pašvaldību kategorijā,
līdz ar to izvērtējot darbiniekus pēc spēkā esošā nolikuma atalgojuma pieaugums ir
liels, jo mēnešalgu apmērs mēnešalgu grupām ir noteikts augsts.
Strādājot pie darbinieku atalgojuma izvērtēšanas darba grupa konstatēja, ka:
1.
Iestāžu nolikumi ir izstrādāti pēc viena standarta, nekonkretizējot katras
iestādes funkcijas, kā arī mainoties funkciju apjomam un budžeta prioritātēm,
nav veiktas izmaiņas iestāžu nolikumos.
Ierosinājums - pārskatīt un pārstrādāt iestāžu nolikumus.
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2.

Amatu apraksti iestāžu un struktūrvienību vadītājiem gatavoti pēc viena
standarta, nerunā par konkrētiem savā iestādē veicamajiem uzdevumiem un
pienākumiem, kā arī, nav ņemts vērā iestāžu un struktūrvienību vadītāju darba
specifika un funkcijas lielums. Pašvaldības normatīvajos aktos vai lēmumos nav
paredzēta iestāžu diferencēšana pēc tās lieluma un veicamo funkciju apjoma, līdz
ar ko ir grūti klasificēt.
Ierosinājums- pārskatīt un pārstrādāt amata aprakstus.
3.
Par darbiniekiem, kuri strādā vairāk par 40 stundām nedēļā - ja darba devējs
Dundagas novada pašvaldība neiebilst, ka darba stundu skaits pārsniedz 40
stundas, ir jānodrošina virsstundu apmaksa, tiem darbiniekiem, kuri pašvaldībā
ir nodarbināti vairāk par 40 stundām nedēļā. Darba grupas ierosinājums:
1.1. pie viena darba devējā (Dundagas novada pašvaldība) darbinieks drīkst
strādāt ne vairāk ka 40 stundas nedēļā
1.2. izņēmums ir pulciņu vadītāji, ja tie savu darbu organizē pēc darba laika.
1.3. sētniekiem un apkopējiem noteikt gabaldarbu un akorda darba samaksu,
atlīdzības nolikumā izstrādājot principus darba apjoma noteikšanai gabaldarbam
4.
Tika saņemti iesniegumi no darbiniekiem, kuri nepiekrita veiktajam
izvērtējumam, norādot, ka izvērtējums ir nekorekts. Darba grupa izskatīja
darbinieku iebildumus, un atsevišķos gadījumos
tika veiktas korekcijas
izvērtējumā.
Pārskatīt un mainīt piemērojamos koeficientus bibliotekāru algas noteikšanai
5.
(atgriezt ar 2012.gada 27.septembra lēmuma noteiktos).
6.
Kolkas bibliotēkā izveidot amata vietu bibliotekāram uz nepilnu darba laiku 20
stundas nedēļā.
LĒMUMA PROJEKTS
1. Noraidīt papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības darbinieku atlīdzībai, kas
pamatota ar veikto izvērtējumu, piemērojot Dundagas novada Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtību, ar 01.12.2013.
2. Finanšu komitejā decembrī skatīt atlīdzības nolikumu jaunā redakcijā, kas izstrādāts
saskaņā ar noslēgto līgumu.
3.Uzdot pašvaldības institūcijām ievērot un nodrošināt, ka amatpersonas (darbinieka)
darba laiks pašvaldībā nedrīkst pārsniegt normālo darba laiku. Izņēmums iespējams
tikai, ja: 1) darbinieku atsevišķos neatliekamos gadījumos nepieciešams nodarbināt
virsstundu darba veikšanai; 2) amatpersona (darbinieks) vada pulciņus pēc noteiktā
darba laika. ( arī summētā darba laika gadījumā pārskata periodā darba laiks nedrīkst
pārsniegt normālo darba laiku)
4. Ja faktiskā situācija pašvaldības institūcijās neatbilst 3.punktā minētajam
nosacījumam, tad pašvaldības institūciju, kurās strādā amatpersona (darbinieks),
vadītājiem jāveic pasākumus (darba līgumu izbeigšana, grozīšana), sadarbojoties savā
starpā un konsultējoties ar amatpersonu (darbinieku), lai nodrošinātu 3.punkta izpildes
ievērošanu un nodrošināšanu līdz 2014.gada 15.februārim.
5.
Atlikt jautājuma par jaunas amata vietas izveidošanu Kolkas bibliotēkā līdz
2014.gada budžeta apspriešanai.
6. Uzdot darba grupai izstrādāt kritērijus gabaldarba apjoma noteikšanai apkopējiem
un sētniekiem. Termiņš – Finanšu komitejas sēde decembrī.
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Deputāts A.Zumbergs iesniedz alternatīvu lēmuma projektu:

Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
Iepazīstoties un izvērtējot finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu “Par atlīdzību
pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”, kas balstās izpilddirektores un viņas izveidotās
darba grupas sagatavoto informāciju dome konstatē:
1. Lēmuma projektā izvērtējumā nav atsauce uz darba grupas ziņojumu, sēdes
protokolu, aktu vai kādu citu pirmdokumentu, kas padara tajā paustos
apgalvojumus par diskutabliem.
2. Darba grupa nav sagatavojusi un iesniegusi 31.oktobra domes sēdē pieņemtajā
lēmumā tai doto uzdevumu:
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.
3.Darba grupa nav paudusi kompetenci ar valsts un pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzību saistītajos likumdošanas aktos apgalvojot, ka : Pašvaldības
normatīvajos aktos vai lēmumos nav paredzēta iestāžu diferencēšana pēc tās lieluma un
veicamo funkciju apjoma,... Šāda klasifikācija ir MK noteikumos Nr.1075.
4.Lēmuma projektā iekļauti jautājumi (3. un 4.), kas neattiecas uz atlīdzības
jautājumiem, bet normēta darba laika ievērošanu un ir administrācijas (izpilddirektores un
iestāžu vadītāju) organizatoriskas dabas jautājums, vai budžeta jautājums, ja administrācija
plāno nodarbināt darbiniekus virsstundās.
5.Lēmuma projektā paredzēts Uzdot darba grupai izstrādāt kritērijus
gabaldarba apjoma noteikšanai apkopējiem un sētniekiem. Tāds uzdevums būtu dodams
speciālistiem, kuri pārzina normēšanu sadarbībā ar attiecīgo iestāžu vadītājiem.
Dome arī konstatē, ka sagaidāmo izmaksu pieaugums atlīdzības nodrošināšanā nav
samērīgas salīdzinot ar pašvaldības budžeta gaidāmo pieaugumu. Jāņem vērā izmaiņas, kas
saistītas ar minimālās algas likmes pieaugumu 2014.gadā un papildus piecu amata vietu
radīšanu pašvaldībā jau 2013. gadā. Lai nodrošinātu pašvaldības attīstību, nedrīkst pieļaut, ka
atlīdzības pieaugums pārsniegtu vairāk kā 50% no budžeta pamatieņēmumu pieauguma 2014.
gadā (+90 tūkst. Ls)un pašvaldībā 2013.papildus ienākušā IIN (prognoze apm.+80 tūkst
Ls).Tas nozīmē, ka atlīdzības pieaugumam no pašvaldības pašas budžeta 2014. gadā
pieļaujams izlietot ne vairāk kā 85 tūkst Ls.
Nepieciešams steidzami veikt grozījumus atlīdzības noteikumu pielikumā modelējot to uz
pieļaujamo pieaugumu.
LĒMUMA PROJEKTS:
1. Atļaut atlīdzības pieaugumam plānot 2014. budžetā 85 tūkst. Ls no pašvaldības
pašas budžeta.
10

2.Sagatavot nepieciešamos grozījumus 2012.gada 27. septembra noteikumos
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība pielikumā Nr 1.līdz 5.decembrim .
Tiek apspriesta jaunā lēmuma projekta lemjošā daļa.
Ir jāņem vērā:
1) Cik papildus līdzekļu nepieciešams no jauna izveidotiem amatiem (skolās no
projekta pārņemtajiem)
2) Cik papildus līdzekļu nepieciešams sakarā ar MK noteikto minimālās darba algas
palielinājumu
3) Ir jānosaka maksimālo atlīdzību un jāpalielina procentuālais samazinājums
Tiek ierosināts:
1) Ar domes lēmumu noteikt, ka darba devēja un darbinieka līgumattiecībās darba
devēja iestāde ir novada pašvaldība
2) Darba līgumos paredzēt atrunu vai kārtību, kādā darbinieks var veikt papildus
darbu
3) Pamatojoties uz Valsts Darba inspekcijas atzinumu sagatavot lēmuma projektu
4) Pagarināt darba grupai noteikto uzdevumu izpildes termiņu līdz 12.12.2013.
Deputāte L.Pavlovska ierosina balsot par katru lēmuma punktu atsevišķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L. Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 276. „Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 277. „Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L. Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 278. „Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts pārtraukums 15 minūtes.

12.§
Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 97.pants;
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
Dundagas novada pašvaldības nolikums 28.3. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 279. „Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā”. Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII „Kurzemīte”
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Roderts, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”, MK not.nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem”, Rīgā 2012.gada 13.martā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 280. „Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII „Kurzemīte””. Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības
infrastruktūras objektiem
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2013.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 281. „Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības
infrastruktūras objektiem”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska), pret – nav, atturas – 2 (A.Roderts, G.Abaja); pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas,
balsošanā nepiedalās A.Zumbergs
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 282. „Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par bioloģisko aktīvu vērtību
G.Laicāns
Pamats
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 283. „Par bioloģisko aktīvu vērtību”. Lēmums pievienots
protokolam.

17.§
Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. SIA „Talce” 07.10.2013. iesniegums Nr. 1.8/13-246 (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 15.10.2013. ar Nr.DD-3-31.1/13/755).
2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta 1. un 2. daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 284. „Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II””.
Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Pils ielas apbūve”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu
ieviešanas nodaļas un Attīstības un plānošanas nodaļas izvērtējums.
2. Jolantas Pilikseres 09.09.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
09.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/485-P).
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
6. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
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7. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 285. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Pils ielas apbūve””. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi”
G.Laicāns
Pamats
1. Arņa Neparta 31.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
04.11.2013. ar Nr.DD-3-26.2/13/600-N).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 286. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi””. Lēmums
pievienots protokolam.

20.§
Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Ilzes Aseres 2013. gada 30. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 01.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/597-A).
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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 287. „Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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21.§
Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” atdalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 029 0004 „Mazbāriņi” iegūšanu īpašumā
G.Laicāns
Pamats
1. Hans Herbst 30.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
01.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/596-H).
2. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts, 30.
pants.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas
pagasta apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 288. „Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

22.§
Par nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Jaunrūķi” 2013. gada 7. novembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 07.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/610-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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 289. „Par nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji”
G.Laicāns
Pamats
1. Jura Frīdmaņa 28.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.10.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/586-F).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
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3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 290. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Brūklenāji””. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam „Silmaļi”
G.Laicāns
Pamats
1. Žaņa Širmahera 25.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
25.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/637-Š).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 291. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Silmaļi””. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”
G.Laicāns
Pamats
1. Egona Jankevica 21.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
21.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/631-J).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
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6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 292. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Veidnieki””. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā Nr. 239 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmums Nr. 239. „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas””.
2. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 12.11.2013. iesniegums Nr. 881/2013
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.09.2013. ar Nr.DD-3-31.2/13/861).
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 293. „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013.
lēmumā Nr. 239 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Trumpas””. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par SIA „Kolkas ūdens” komercdarbību
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa,
47.panta otrā daļa, 48.panta pirmās daļas 7.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 294. „Par SIA „Kolkas Ūdens” komercdarbību ”. Lēmums pievienots
protokolam.
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28.§
Par medību nomas platībām
G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants; 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Medību
likuma 1.panta 10.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 295. „Par medību nomas platībām”. Lēmums pievienots
protokolam.

29.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu
G.Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 296. „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Laicāns, S.Šnikvalde, L.Pavlovska
30.1. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
Agitas Puķānes iesniegums DD -3-26.2/13/590-P no 30.11.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 297. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
30.2. Par dzīvojamās platības īri.
Pamatojums
Jāņa Kalmaņa iesniegums DD -3-26.2/13/591-K no 30.10.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 298. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
30.3. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
Mihaila Juškova iesniegums DD -3-26.2/13/592-K no 30.10.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 299. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
30.4. Par dzīvojamās platības īri.
Pamatojums
Svetlanas Griškevičus iesniegums DD-3-26.2/13/615-G no 30.10.2013. Likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 300. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
30.5. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
Ingas Jansones iesniegums DD -3-26.2/13/510-J no 23.09.2013. Domes Saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.3 punkts. Likums “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 301. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 302. „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.O.
G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne
Pamats
Personas iesniegums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 303. „Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.O.”. Lēmums
pievienots protokolam.

33.§
Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības
Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm
G.Laicāns
Pamats
2013.gada 25.aprīļa Dundagas novada domes lēmums Nr.100, nolikuma
„Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm” 7. un 10. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 304. „Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada
pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm”.
Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 16.40.
Protokols parakstīts 04.12.2013.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča

20

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.264.
28.11.2013.

2.§
Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa, likuma “Par autoceļiem” 8.panta otrā
daļa, 9.pants; Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punkts
Mērķis
Pašvaldības autoceļu uzturēšanas sistēmas sakārtošana
Izvērtējums
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Kuldīgas biroja vecākā kadastra
inženiere Maija Nikalovska 30.10.2013. e-pasta vēstulē ir iesūtījusi Dundagas novada
pašvaldībai sarakstu ar konstatētajām neatbilstībām starp pašvaldības autoceļu sarakstu
un kadastra reģistra datiem.
Lai saskaņotu datu bāzes, ir jānomaina nosaukumi vairākiem pašvaldības autoceļiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nomainīt Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos pašvaldības autoceļu
nosaukumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1
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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.265.
28.11.2013.

3.§
Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības bilances
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2013.gada budžetu ,VK veiktā pārbaude.
Mērķis
Novērst VK konstatēto faktu par operatīvās ugunsdzēsēju automašīnas atrašanos
pašvaldības bilancē
Izvērtējums
Operatīvā kravas ugunsdzēsēju automašīna Scania DV 4212 tika saņemta no Zviedrijas
Lekebergas komūnas un nodota lietošanai VUGD Dundagas nodaļai. Automašīna
reģistrēta uz VUGD vārda kā īpašnieka jau 2000.gada 14.novembrī. Ir nepieciešams šo
automašīnu ar bilances vērtību Ls 1032.00 izslēgt no pašvaldības bilances.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izslēgt no pašvaldības bilances automašīnu Scania DV 4212 ar vērtību Ls 1032.00 ar
02.12.2013.
Lēmums nododams izpildei: galvenajai grāmatvedei I.Pirvitei

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.266.
28.11.2013.

4.§
Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi rīkoties ar pašvaldības nekustamo mantu. Zemes īpašuma iegāde
uz kura atrodas pašvaldības ceļš Valdnieki-Alkšbirzes.
Izvērtējums
Pašvaldība saņēmusi SIA “Kurzemes tīrumi un meži” valdes locekles Irinas
Kizenbahas iesniegumu ar piedāvājumu iegādāties pašreiz uzņēmumam piederošu
zemes gabalu Pagasta ceļš Valdnieki ar platību 0,02 ha, ar kadastra Nr.8850021 0113.
Piedāvātā cena ir 500.00 Ls un jāsedz notāra un Valsts un kancelejas nodevas.
Iepriekšminētais zemes gabals izveidots veicot zemes īpašuma Valdnieki zemes ierīcību.
Uz tā atrodas pašvaldības ceļu sarakstā reģistrēts ceļš Valdnieki – Alkšbirzes ar Nr.38,
kura kopējais garums ir 0,881. Zemes gabala plāns un kadastra izdruka pielikumā.
Iegādājoties piedāvāto zemes gabalu pašvaldībai iegūtu īpašumā arī zemes gabalu uz
kura atrodas ceļa Valdnieki-Alkšbirzes daļa 28,44 metru garumā.
Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības.
Ja tiek lemts par zemes gabala iegādi, tad vispirms nepieciešams veikt zemes gabalu
novērtējumus, uz kuru balstoties varētu noteikt vai īpašums iegādāts par atbilstošu
cenu.
Pielikumā zemes grāmatas kopija, iesniegums un kadastra plāna izdruka.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atgriezt jautājuma izskatīšanu Attīstības un plānošanas komitejas sēdē.
2. Izstrādāt kārtību par pašvaldības reģistrā esošo ceļu iegūšanu īpašumā. TermiņšAttīstības u plānošanas komitejas sēde decembrī.
Lēmums nosūtāms: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.267.
28.11.2013.

5.§
Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma
pasākumam
Mērķis
Paaugstināt Dundagas novada pašvaldības darbinieku motivāciju, kapacitāti, organizējot
Gada nogales kultūras pasākumu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības uzdevums – pildīt pašvaldībai noteiktās un
autonomās funkcijas iedzīvotāju interesēs. Funkciju nodrošināšanai nepieciešami
ieinteresēti, lojāli un izglītoti darbinieki. Viens no veidiem, kā motivēt darbinieku, ir
rīkot īpašus komandu saliedējošus pasākumus. Tāds ir Gada nogales kultūras pasākums.
Tā izmaksas sastāda viesmākslinieku honorāri, kopā Ls 600,00.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu Dundagas novada pašvaldības darbinieku Gada nogales
kultūras pasākumam Ls 600,00 apmērā.
2. Plānot šo pasākumu kā ikgadējo, iekļaujot kultūras centra pasākumu plānā un
paredzot finansējumu
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.268.
28.11.2013.

6.§
Par kultūras – tūrisma projektu –
vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants; Tūrisma likuma 8.panta 2.punkts
Mērķis
Nodrošināt tūrisma attīstības veicināšanu un tūrisma mārketinga aktivitātes, sniedzot
informāciju par Dundagas novada tūrisma produktiem.
Izvērtējums
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldības kompetenci tūrisma jomā. 2.punktā
minēts, ka saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu.
Vasaras tūrisma rallijs Kurzemē notiks 2014.gada 26.jūlijā. Tā galvenais
organizators ir tūrisma biedrība „AtpūtasBāzes.lv” sadarbībā ar tūrisma portālu
www.atputasbazes.lv. Pasākuma mērķis ir popularizēt maršrutā iekļauto novadu
tūrisma iespējas un piedāvājumu gan kultūrvēsturiskā matojuma atpazīstamības, gan
kultūras, dzīves stila, sakrālās, gan citās tūrisma jomās.
Mērķauditorija – ģimenes, ģimenes ar bērniem. Pasākumā piedalās vieglo
transporta līdzekļu komandas (ģimenes), plānotais dalībnieku skaits – 850 – 1200.
Rallija maršruts vedīs caur Tukuma, Mērsraga, Rojas, Dundagas un Talsu
novadiem. Dundagas novads ir viena no galvenajām rallija norises vietām. Maršrutā
iekļauti gan apskates objekti, gan kontrolpunkti.
Paredzamie ieguvumi no dalības rallijā:
1. Ilgtermiņā: tūrisma portālā www.atputasbazes.lv Dundagas novada tūrisma,
kultūrvēstures un kultūras norišu popularizēšana (visās portāla sadaļās, tajā skaitā
Tūrisma jaunumi, Pasākumi, twitter un facebook ziņas u.c.)
2. Pasākuma sagatavošanās periodā: Dundagas novada tūrisma iespēju,
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību popularizēšana (tajā skaitā masu medijos –
Latvijas Radio 2, Latvijas TV, Radio Skonto, drukātajos preses izdevumos („Ieva” un
„Klubs”),interneta portālos un citos, kā arī reģionālajos masu medijos).
3. Pasākuma laikā Dundagas novads tiek iekļauts kā viena no galvenajām tūrisma
rallija teritorijām.
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4. Dundagas novada kultūrvēsturiskie un citi tūrisma objekti tiek iekļauti tipogrāfiskā
izdevumā „Rallija ceļvedis”, kas arī ilgtermiņā kalpo kā netradicionāls izziņas
materiāls dažādu paaudžu tūristu ceļojumiem.
5. Iespēja parādīt plašam apmeklētāju lokam Dundagas novada kultūras tūrisma
piedāvājuma daudzveidību.
6. Dundagas novada pašvaldība tiks minēta medijos un reklāmas izdevumos kā
pasākuma atbalstītāja un ģimeņu tūrisma veicinātāja
7. Kontrolpunktos (piem., putnu vērošanas tornī Kolkā, Šlīteres bākā, Pāces vilnas
fabrikā un citos) tiek sagatavoti uzdevumi dalībniekiem, kas atraktīvā veidā ļaus
labāk iepazīt šos objektus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar biedrību „AtpūtasBāzes.lv” par dalību vasaras rallijā 2014.gadā.
2. Dalības finansējumu Ls 400,- (skat. pievienoto tabulu ar izdevumu pozīcijām)
garantēt no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.269.
28.11.2013.

7.§
Par dalību EEZ programmas finansētā projektā „Kultūra un dabas
mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
Par dalību projektu konkursa Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta
2009.-2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un
atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”
Pamats
Likuma par pašvaldībām 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, 21.pants, Tūrisma
likuma 8.panta 5.punkts
Dundagas novada Dome nolemj:
1.

Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu ,,Piekrastes teritoriju vēsturiskās
kultūras izpausmes mūsdienu jauniešu mākslā” par kopējo projekta attiecināmo
izmaksu summu Ls 27409,20 LVL LR Kultūras Ministrijas izsludinātajā Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu
shēmas „Kultūras apmaiņa” programmā
2.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: Dundagas Mākslas un Mūzikas skolas direktorei Lindai Pavlovskai
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, projektu vadītājai Ingai Pučurei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.270./271.
28.11.2013.

8.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa
Mērķis
Pieņemt saistošos noteikumus
Izvērtējums
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izslēgt no saistošo noteikumu 9.un 35.punkta vecumu „85” /Lēmums Nr.270./
2.Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr. 30 „Par speciālajiem pabalstiem” projektu ar grozījumu 9. un 35.punktā (pievienots
pielikumā) /Lēmums Nr.271./.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.272.
28.11.2013.

9.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta otrā daļa,
35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sestā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punkts
Mērķis
Pieņemt saistošos noteikumus
Izvērtējums
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr. 31 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.273.
28.11.2013.

10.§
Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu
10.1. Jautājumā par brīvpusdienu piešķiršanu ieteikt novada domei pieņemt
vienu no 2 variantiem:
1.1.

nodrošināt brīvpusdienas pakāpeniski visiem izglītojamajiem, kas mācās
Dundagas novada izglītības iestādēs izglītības obligātajā vecumposmā, tas
ir, sākot ar 5/6 gad. apmācību līdz 9.klasei;

1.2.

visu Dundagas novada izglītības iestāžu izglītojamo pusdienu porciju
dotēšana par noteiktu naudas summu, piem,. 0,35 Ls vai 0,50 €.

Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.01.2014. uzsākt brīvpusdienu apmaksu novada skolās 3.klašu skolēniem pilnā
apmērā, finansējumu paredzot visam 2014.gadam (9 mēneši), kas ir Ls 5900,- (mēnesī
Ls 660,-).

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.274.
28.11.2013.

10.§
Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu
10.2. Jautājumā par atbalsta personāla nodrošināšanu- Apstiprināt štatu vietas, ko
apmaksā novada pašvaldība pēc 01.01.2014.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt novada izglītības iestādēm projektā iesākto speciālistu darbības nodrošināšanai,
finansējumu 2014.gadā Ls 1060,- (1508 EUR) mēnesī, par pamatu ņemot algas likmi
Ls 280,-:
1) Dundagas vidusskolai – 0.85 slodžu apmaksai
2) Kolkas pamatskolai – 1,70 slodžu apmaksai
3) Mazirbes internātpamatskolai – 0,5 slodžu apmaksai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.275.
28.11.2013.

10.§
Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu
10.3. Par internāta „Rūķu nams” maksas pakalpojumiem
Mērķis Piemērot internāta „Rūķu nams” maksas pakalpojuma atvieglojumus citos
novados deklarēto audzēkņiem, lai nodrošināt internāta piepildījumu.
Pamatojums: 29.09.2011. Dundagas novada pašvaldības „Kārtības, kādā notiek
izglītojamo uzņemšana Kolkas pamatskolas internātā „Rūķu nams” 3.punkts.
Izvērtējums:
29.09.2011. Dundagas novada Domes apstiprinātās „Kārtības, kādā notiek izglītojamo
uzņemšana Kolkas pamatskolas internātā „Rūķu nams” 4.punktā noteikts: „Izglītojamais,
kurš dzīvo internātā var tikt atbrīvots no pakalpojuma maksas, ja tam ir Dundagas
novada Sociālā dienesta atzinums par maznodrošinātā statusu, vai sociālās atstumtības
riskam pakļautajam izglītojamajam var tikt piemērota pakalpojuma daļēja apmaksa pēc
Dundagas novada Domes lēmuma.”
Pamatojoties uz 29.09.2011. Dundagas novada Domes Lēmuma Nr.245 1.punktu: „Par
citu pašvaldību bērniem, kuri ir uzņemti pēc vecāku vai pašvaldības, pēc bērna dzīves
vietas, iesnieguma, tiek noteikta pilna maksa saskaņā ar plānoto aprūpes izdevumu tāmi
kārtējam gadam”.
Sakarā ar to, ka maksa par internāta „Rūķu nams” izglītojamo izdevumiem, iekļaujama
novadu savstarpējos norēķinos, nepieciešams noteikt vienādu maksu visiem internāta
audzēkņiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atzīt par spēkā neesošu 29.09.2011. Dundagas novada Domes lēmumu Nr.245.
2. Par Kolkas pamatskolas struktūrvienības internāta „Rūķu nams” bērniem, kuri nav
atzīti ar Bāriņtiesas un Sociālā dienesta lēmumu par sociālā riska grupas bērniem, un ir
uzņemti pēc vecāku vai aizbildņa iesnieguma, tiek noteikta maksa par ēdināšanu, ņemot
vērā faktiskos izdevumus mēnesī.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.276./277./278.
28.11.2013.

11.§
Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
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.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut atlīdzības pieaugumam plānot 2014. budžetā līdz 85 tūkst. latu no pašvaldības
pašas budžeta /Lēmums Nr. 276./
2. Pagarināt darba grupai ar 31.10.2013. domes lēmumu noteiktā uzdevuma izpildi
līdz 12.12.2013. /Lēmums Nr. 277./
2. Uzdot darba grupai izstrādāt kritērijus gabaldarba apjoma noteikšanai apkopējiem
un sētniekiem. Termiņš – Finanšu komitejas sēde decembrī. /Lēmums Nr. 278./

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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12.§
Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā
Pamats:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 97.pants;
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
Dundagas novada pašvaldības nolikums 28.3. punkts
Mērķis
Savstarpēja pašvaldību sadarbības nodibināšana ar Žambergas pašvaldību Čehijas
Republikā
Izvērtējums
Starp Žambegas pašvaldības vadību Dundagas novada pašvaldības pārstāvjiem oficiālās
pārrunās, kas notika š.g. 18.oktobrī, vienojās par sadarbības iespējām starp izglītības
iestādēm, Mākslas un mūzikas skolām, sporta biedrībām un interesentu grupām.
Tika rosināts arī abām pusēm interesēties par iespēju dalībai starptautiskos projektos
katrai savā valstī izsludinātajos projektu konkursos.
Aptaujājot pašvaldības iestādes, iespēju sadarboties saredz šādas pašvaldības iestādes:
1) Dundagas vidusskola (Skolai ir pieredze starptautiskos projektos. Būtu
ieinteresēti sadarboties ar Čehijas skolām, kolēģiem, vai arī pašvaldībām. Tēmas
var būt dažādas. Ieguvēji būtu gan skolēni, gan skolotāji. Var darboties gan
kultūras laukā, gan ar vidi saistītiem projektiem, gan ar sportu, ekonomiku u.c.).
2) Kolkas pamatskola ( iespējamās sadarbības jomas- vides izglītība, pūtēju
orķestris, lībiešu valoda, māksla, sports)
3) Dundagas Mākslas un mūzikas skola (tā kā Žambergas Mūzikas un mākslas
skolas darbības virzieni ir identiski DMMS, saredz iespēju sadarboties jebkurā no
izglītības programmām (mūzika, māksla, deja), Kolkas pūtēju orķestris, Pedagogu
pieredzes apmaiņa u.c.
4) Ielu vingrotāji
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt pašvaldības iestāžu, interešu grupu sadarbības dibināšanu ar
Žambergas pašvaldību Čehijas Republikā;
2) Informēt Žambergas pašvaldību par konkrēto iestāžu gatavību sadarboties
34

3) 2014.gada budžetā rezervēt finansējumu sadarbības uzsākšanai (viesu
uzņemšanai, pārstāvju vizītei uz Žambergu utml.)
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.280.
28.11.2013.

13.§
Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII „Kurzemīte”
Pamats
Likums „Par pašvaldībām”, MK not.nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem”, Rīgā 2012.gada 13.martā
Mērķis
Diferencēta pēc izglītojamo vecumiem un vienota summa dienā par ēdināšanas
pakalpojumiem .
Izvērtējums
Līdz šim ēdināšanas maksu pirmsskolā nosaka pēc 2009.gada 16.decembra Dundagas
novada domes lēmums Nr. 302 - 100% apmaksu par pārtikas produktiem un Ls 0.30
dienā par ēdiena sagatavošanu. Kā arī noteikta maksa Ls 0.20 dienā par vietas
saglabāšanu PII „Kurzemīte”, ja bērns kādu laiku neapmeklē PII. Ja bērns apmeklē PII,
bet neizmanto ēdināšanas pakalpojumus, ir jāmaksā dienas maksa Ls 0.20 dienā./
2009.gada 16.decembra Dundagas novada domes lēmums Nr.300./
Pēc Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes vecāku padomes sēdes, kas notika
31.10.2013., priekšlikums ir, noteikt vienotu dienas maksu par noteiktu summu,
pamatojoties uz reālām vidējām mēneša izmaksām katrai ēdienreizei. Pēc MK
not.nr.172. /2012.gada 13.martā/ „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem.” uztura normas bērniem pirmsskolā ir noteiktas diferencētas, atkarībā no
izglītojamā vecuma- 1-3 gadus veciem izglītojamiem ir sava kcal dienas norma un 4-6
gadus veciem ir sava kcal dienas norma. Līdz ar to jābūt arī diferencētai ēdināšanas
maksai. Pašreiz arī 1-3 gadus vecie bērni tiek ēdināti atbildoši 4-6 gadus veco bērnu
kaloritātei un vidēji mēnesī ēdināšanas maksa bērnam dienā izmaksā 0,68 santīmi
visas trīs ēdienreizes (visām vecumu grupām), kam papildus klāt nāk 0.30 santīmi par
ēdiena gatavošanu. Atbilstoši MK noteikumiem, bērniem no 1-3 gadus veciem dienā
jāsaņem 15 % mazāka kaloritāte nekā bērniem no 4-6 gadus veciem. Dienas maksu
nerēķina bērna slimības dēļ un dienas maksa tiek samazināta pēc vecāku iesnieguma par
atbrīvošanu no konkrētām ēdienreizēm, ja bērns iestādē pavada nepilnu dienu (vai nu
bērns regulāri neēd , piemēram, brokastis, vai pusdienas un launagu, jo nāk tikai uz
apmācību).
Lai vēl uzlabotu ēdienkarti izglītojamiem iestādē, iekļaujot tajā vairāk augļu, cepumu,
saldos sieriņus, varētu noteikt konstantu dienas maksu 4-6 gadīgajiem 1.- Ls dienā par
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3 ēdienreizēm, un 1-3 gadus veciem bērniem 0,85 ( 15 % mazāk kā lielajiem bērniem )
santīmus dienā.
ēdienreize
Brokastis
Pusdienas
launags
KOPĀ

Izmaksas LVL 1-3
gadus veciem
izglītojamiem
0.20
0.45
0.20
0.85

Izmaksas LVL 4-6
gadus veciem
izglītojamiem
0.25
0.50
0.25
1.-

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt konstantu dienas maksu izglītojamiem vecumā no 1-3 gadiem par 3
ēdienreizēm- 0,85 santīmi un Ls 1,- 4-6 gadīgajiem ;
2. Atcelt dienas maksu Ls 0,20 par vietas saglabāšanu ( Dundagas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.15 par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, punkti
34.,35.,36. nosaka kārtību par vietas saglabāšanu vai izglītojamā atskaitīšanu);
3. Atcelt Ls 0,30 dienā par ēdiena sagatavošanu.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule
Domes priekšsēdētājs
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.281.
28.11.2013.

14.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības
infrastruktūras objektiem
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2013.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības objektu tehniskā nodrošinājuma uzlabošana, objektu darba vides stāvokļa
uzlabošana.
Izvērtējums
1) Dundagas Pils parkā veic jaunas estrādes būvniecību, bet projektā nav paredzētas
lielas elektroenerģijas jaudas pieslēguma iespējas lielu masu pasākumu organizēšanai.
SIA “CVS” ir izstrādājusi tāmi šādu pieslēgumu vietu ierīkošanai. Lielas jaudas
elektropieslēgumi nepieciešami ēdinātājiem, diskotēkām, apgaismotājiem, atrakcijām.
Izdevumu tāme ir Ls 1126,69.
2) Mazās skolas sporta zālei SIA “RD Akustika” ir izstrādājusi risinājumu akustisko
defektu novēršanai, apšujot zāles augšējo daļu ar fibrolīta plāksnēm. SIA “Erteks” ir
sagatavojusi izdevumu tāmi šo darbu veikšanai-Ls 3500.00
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Veikt lielas jaudas elektropieslēgumu izbūvi Parkā par Ls 1126,69
2)Veikt akustisko defektu novēršanu Mazās skolas sporta zālē par Ls 3500.00.(papildus
nepieciešami Ls 1200.00)
3) Līdzekļus piešķirt no Saimnieciskā dienesta budžeta līdzekļiem
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.
Domes priekšsēdētājs
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28.11.2013.

15.§
Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem
Pamats
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pants.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Izvērtējums
2013. gada 4. oktobrī notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kura izdevumi sastādīja
Ls 320. Šādi līdzekļi nebija ieplānoti kultūras pasākumu budžetā. Izdevumi ir
nogrāmatoti pārvaldes budžetā un nepieciešams papildus piešķirt līdzekļus izdevumu
segšanai.
Ir izgatavoti 800 dāvanu maisiņi pašvaldības reprezentācijas pasākumu vajadzībām par
kopējo summu Ls 459,80. Izdevumi nogrāmatoti pārvaldes budžetā.
Firma SIA „JISMO” ir iesniegusi piedāvājumu ar 15 gab. rullo žalūzijām pārvaldes ēkas
vajadzībām par kopējo summu Ls 290,04. Kopā pārvaldes budžetam iepriekš minēto
izdevumu segšanai nepieciešami papildus Ls 1069,84.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt pārvaldes budžetam sekojošu izdevumu segšanai papildus Ls 1069,84 –
Skolotāju dienas pasākuma sarīkošanas izdevumu segšanai Ls 320; dāvanu maisiņiem Ls
459,80 un rullo žalūzijām Ls 290,04. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

Domes priekšsēdētājs
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16.§
Par bioloģisko aktīvu vērtību
Pamats
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
Mērķis
Pareizi uzskaitīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos
ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma
dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību.
Izvērtējums
Saņemts Valsts kontroles darbinieku aizrādījums par pašvaldības bilancē esošo
bioloģisko aktīvu uzskaites vērtību. Šie bioloģiskie aktīvi sastāv no atsevišķiem kokiem
Dundagas centra skvēros un apstādījumos uz pašvaldības zemes īpašumiem. Šo koku
novērtēšanai tika pieaicināts profesionāls meža taksators. Pieaicinātais speciālists
apliecināja, ka var novērtēt tikai mežaudzēs augošu koku vērtību un šie atsevišķie koki
nav uz meža zemes. Viņa ieteikums ir šos kokus uzskaitīt šos kokus gabalu uzskaitē bez
vērtības. Arī MK noteikumu Nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 18.pants nosaka: Ilgtermiņa ieguldījumu, izņemot mežaudzes,
novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot
attiecīgās jomas speciālistus. Pants 18.1 nosaka: budžeta iestādes līdz šo noteikumu
18.punktā minētajai ilgtermiņa ieguldījuma novērtēšanai vai vērtības apstiprināšanai
nodrošina aktīvu uzskaiti daudzuma vienībās. Uz doto brīdi pašvaldības bilancē ir
sekojoši koki ar sekojošu vērtību: ozoli 8 gab – Ls 12.00, liepas 3 gab – Ls 10.00, dzīvības
koki 7 gab – Ls 6.00, dzīvžogs – Ls 2.00.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atstāt esošos kokus gabalu uzskaitē, norakstīt Ls 30.00 uz tekošā gada izdevumiem.
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai.

Domes priekšsēdētājs
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17.§
Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”
Pamats
1. SIA „Talce” 07.10.2013. iesniegums Nr. 1.8/13-246 (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 15.10.2013. ar Nr.DD-3-31.1/13/755).
2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta 1. un 2. daļa.
Mērķis
Paredzētās darbības akceptēšana smilts un smilts - grants ieguve atradnē „Jaunkalni
II” Dundagas pagastā.
Izvērtējums
SIA „Talce” Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašumā „Jaunkalni” ar
kadastra Nr. 8850 004 0010 (turpmāk – nekustamais īpašums „Jaunkalni”) jau kopš
2005. gada veic smilts un smilts – grants materiāla ieguvi.
SIA „Talce” saimnieciskās darbības veidi: ceļu, ielu būvniecība, asfaltbetona ražošana,
derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde. Lai paplašinātu atradnes „Jaunkalni” teritoriju, SIA
„Talce” 2008. gadā ir veikusi atradnes „Jaunkalni II” ģeoloģisko izpēti. Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 21.01.2009. akceptējis smilts un smilts-grants
krājumus atradnē „ Jaunkalni II”. Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 41. pantu un 06.06.2006. Ministra Kabineta teikumiem Nr.455 „Kārtība,
kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000)”, veica ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Pamatojoties uz to,
Vides pārraudzības valsts birojs 2009. gada 5. martā ir devis „Atzinumu Nr.1 par SIA
„Talce smilts un smilts – grants materiāla atradnes „Jaunkalni” paplašināšanas un
turpmākās ieguves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(NATURA 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu „Kaļķupes ieleja” –
novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju” (turpmāk tekstā – Atzinums Nr.1.)
Atzinumā Nr.1 Vides pārraudzības valsts birojs nolemj atzīt, ka atbilstoši
novērtējuma ziņojumam nav pamata aizliegt SIA „Talce” smilts un smilts-grants
materiāla atradnes „Jaunkalni” paplašināšanu un turpmāko derīgo izrakteņu ieguvi
izvērtētajās platībās paredzot derīgo izrakteņu ieguvi līdz gruntsūdens līmenim,
projekta tālākajā izstrādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinot novērtējuma
ziņojumā iekļauto pasākumu ietekmes uz vidi novēršanai vai mazināšanai izpildi.
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Atzinumā Nr. 1 ir arī norādīts, ka grants materiāla atradne „Jaunkalni II” jāiekļauj
pašvaldības teritorijas plānojumā. Saskaņā ar Dundagas pagasta Teritorijas plānojuma
grozījumiem atradnes „Jaunkalni II” teritorija iekļausies funkcionālajā zonā
lauksaimniecības teritorija (L), kurā kā papildizmantošana būs noteikta derīgo izrakteņu
ieguve.
Smilts un smilts-grants atradne „Jaunkalni” ir vienīgā ieguves vieta Dundagas
novadā, kur ieguvi veic pamatojoties uz Dundagas pagasta domes izsniegto bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1 ar derīguma termiņu līdz 2014.gada
31.decembrim. Atradnes „Jaunkalni” smilts-grants krājumi praktiski ir izsmelti. Smiltsgrants materiāls izmantoja a/c Ventspils-Kolka būvniecībai, pašvaldības būvniecības
objektos un autoceļu uzturēšanai, kā arī pašvaldības iedzīvotāju privātajos objektos.
Izvērtējot valsts plānus ceļu būvniecības jomā, ir skaidrs, ka ieguves apjomi
samazināsies, jo tuvākajos gados Ziemeļkurzemes reģionā nav plānoti nozīmīgi autoceļu
būvniecības darbi, kuros nepieciešams izmantot grants materiālu. Arī plānotie smilts un
smilts-grants ieguves apjomi atradnē „Jaunkalni II” samazināsies līdz 20 000 m3/ gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kad max ieguves apjoms sasniedza 90 000
m3/gadā.
Pašvaldība nav saņēmusi sūdzības par uzņēmuma saimniecisko darbību vai tās
darbības nelabvēlīgu ietekmi uz NATURA 2000 teritorijām.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. pantu:
(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai
valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu,
ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos
normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.
(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija,
vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot
kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.
Iesniedzējs ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu ar pozitīvu Vides pārraudzības valsts
biroja atzinumu N.1.
Atradne „Jaunkalni” un „Jaunkalni II” (blakus esoši ieguves laukumi) atrodas
nekustamā īpašuma „Jaunkalni” teritorijā, un uzņēmums derīgo izrakteņu ieguvi un
pārstrādi atradnē „Jaunkalni” (4,9 ha) platībā veic kopš 2005. gada. Derīgo izrakteņu
ieguve tiek plānota, paplašinātajā atradnē „Jaunkalni II” (6,3 ha platībā), pamatojoties
uz Atzinumu Nr.1, jo pamatojoties uz Atzinumu Nr. 1 derīgo izrakteņu ieguve ir veikta
nepārtraukti atradnē „Jaunkalni”. Uzņēmums atradnē „Jaunkalni II” plāno veikt derīgo
izrakteņu ieguvi nemainot ieguves un pārstrādes tehnoloģiju, tehnikas vienības un
darba spēka resursus. Nākotnē būtiska izmaiņa derīgo izrakteņu jomā- samazināsies
derīgo izrakteņu ieguves apjomi par 50-70% gadā salīdzinājumā ar plānotajiem
apjomiem 2009. gadā.
Saskaņā ar Dundagas pagasta Teritorijas plānojuma grozījuma projektu atradnes
„Jaunkalni II” teritorija ir iekļauta funkcionālajā zonā lauksaimniecības teritorija (L),
kurā kā papildizmantošana ir noteikta derīgo izrakteņu ieguve.
SIA „Talce” projektu vadītāja Gunita Šēnere iepazīstina ar paveiktajiem dokumentu
sagatavošanas darbiem un plānoto turpmāko darbību un liek uzsvaru uz to, ka no
pašvaldības nostājas ir atkarīgs vai darbs Jaunkalnu karjerā turpināsies, vai tiks meklēta
cita izejmateriālu gūšanas vieta.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Akceptēt SIA „Talce” paredzēto darbību: smilts un smilts – grants ieguvi 6,13 ha
paplašinātajā platībā atradnē „Jaunkalni II” līdz gruntsūdens līmenim. Smilts un
smilts - grants ieguve pieļaujama pēc Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
apstiprināšanas.
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:
1) SIA „Talce”: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201
2) Vides pārraudzības valsts birojam: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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18.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Pils ielas apbūve”
Pamats
1) Dundagas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu
ieviešanas nodaļas un Attīstības un plānošanas nodaļas izvērtējums.
2) Jolantas Pilikseres 09.09.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
09.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/485-P).
3) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
6) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
7) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve” ar kadastra Nr. 8850 020 0477 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pils ielas apbūve”) kopplatība ir 1,45 ha, tas atrodas Dundagas
blīvās apbūves teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0477, kuru 0,95 ha
platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,39 ha krūmāji, 0,01 zeme zem
ūdeņiem un 0,10 ha zeme zem ceļiem.
Nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve” īpašnieks ir Dundagas novada pašvaldība
(turpmāk - pašvaldība).
Pašvaldība ir saņēmusi Jolantas Pilikseres 09.09.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts
atsavināt nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve” daļu 0,45 ha platībā, kura pieguļ Pils
ielai.
Iepazīstoties ar situāciju pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
projektu ieviešanas nodaļas un Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti secināja, ka
nekustamais īpašums „Pils ielas apbūve” saskaņā ar Dundagas novada Domes
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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) atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorijas” (SM) un
„Mežu teritorijas” (MT). Īpašums ir neapbūvēts, tam pastāv iespēja pieslēgties
centralizētam ūdensvadam un kanalizācijai un tas ir attīstāms kā apbūves teritorija.
Lai nekustamo īpašumu „Pils ielas apbūve” sadalītu atsevišķās zemes vienībās, tam
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu nepieciešams izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saistošo noteikumu Nr.11 „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorijas” (SM)
4.3.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,06 (dvīņu ēkai) – 0,6 ha.
Savrupmājām minimālā zemesgabala platība – 1500 m2 un zemesgabala minimālais
platums 10 m. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala
minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu ielu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve”
(kadastra Nr. 8850 020 0477) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0477,
sadalot to piecās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2) Saskaņā ar 1.pielikumu 2.,3., un 4. zemes gabalus pārdot
3) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
5) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”.
6) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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 nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
45

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.286.
28.11.2013.

19.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi”
Pamats
1. Arņa Neparta 31.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 04.11.2013. ar Nr.DD-3-26.2/13/600-N).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Bāriņi” ar kadastra Nr. 8850 023 0005 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Bāriņi”) kopplatība ir 2,9 ha, tas atrodas Pāces blīvās apbūves teritorijā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 023 0005, kuru 2,6 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 0,1 ha zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,2 ha pārējās zemes.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0005 sadalīt sešās daļās veidojot vienu jau apbūvētu zemes vienību aptuveni
1,52 ha platībā un piecas neapbūvētas zemes vienības ar aptuveno platību no 0,26 līdz
0,31 ha.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 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.
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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 „Bāriņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju
teritorijas” (SM).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.3.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,06 (dvīņu ēkai) – 0,6 ha. Savrupmājām minimālā zemesgabala platība – 1500 m2 un
zemesgabala minimālais platums 10 m.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bāriņi” (kadastra
Nr. 8850 023 0005) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005, sadalot
to sešās 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.
Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”.
4) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: Arnim Nepartam – „Baloži”, Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas
novads, LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.287.
28.11.2013.

20.§
Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” sadalīšanu
Pamats
1. Ilzes Aseres 2013. gada 30. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 01.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/597-A).
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 „Bāriņi-1” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” ar kadastra Nr. 8850 023 0009 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Bāriņi-1”) kopplatība ir 8,7 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 6,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023
0009, kuras daļa atrodas Pāces blīvās apbūves teritorijā un daļa - Pāces
teritoriālajā ciemā, un kuru 4,1 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 1,6 ha meži, 0,1 ha krūmāji un 0,3 ha pārējās zemes;
2) 2,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029
0004, kas atrodas Upenieku teritoriālajā ciemā un kuru 2,1 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,4 ha meži un 0,1 ha pārējās zemes.
Nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” īpašniece Ilze Asere lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Bāriņi-1”, zemes vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 piešķirt nosaukumu „Mazbāriņi” un
noteikt zemes lietošanas mērķus.
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
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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 „Bāriņi-1” ar kadastra Nr. 8850 023 0009 sadalīšanai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0009 atstāt nosaukumu „Bāriņi-1”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 piešķirt nosaukumu
„Mazbāriņi”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0009 6,1 ha platībā un 8850 029
0004 2,6 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.288.
28.11.2013.

21.§
Par nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” atdalāmās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 029 0004 „Mazbāriņi” iegūšanu īpašumā
Pamats
1. Hans Herbst 30.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 01.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/596-H).
2. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas
1. punkts, 30. pants.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11
„Dundagas pagasta apbūves noteikumi”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma iegūšana īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Hans Herbst 2013. gada 30. oktobra
iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 01.11.2013. ar Nr.DD-326.1/13/596-H) ar lūgumu dot atļauju nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” (kadastra Nr.
8850 023 0009) vēl nodalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004
iegūšanai īpašumā.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts nosaka,
ka pārejas posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim zemi var iegūt
īpašumā Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību
Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā
arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.
Hans Herbst jau vairāk kā trīs gadus pēc kārtas dzīvo un aktīvi nodarbojas ar
lauksaimniecību Latvijā.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu personas, kas
vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniedz iesniegumu tā novada domei, kuras teritorijā atrodas
attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi.
Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts.
Iesniegumā Hans Herbst norāda, ka nekustamo īpašumu ir nopircis saskaņā ar
30.10.2013. pirkuma līgumu savukārt kā nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” vēl nodalāmas
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 turpmākās izmantošanas
mērķis norādīts lauksaimnieciskā darbība un mežsaimniecība.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu novada dome
izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā,
nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti šā likuma
28.panta trešajā daļā un 29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā
dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, izziņas veidā, kuru paraksta novada domes
priekšsēdētājs.
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” nekustamā īpašuma
„Bāriņi-1” vēl nodalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004
patreizējā izmantošana un plānotā teritorijas izmantošana ir noteiktas kā
lauksaimniecības teritorijas (LT) mežu teritorijas (MT) un paredzētais turpmākās
izmantošanas mērķis nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Dot piekrišanu Hans Herbst īpašumā iegūt no nekustamā īpašuma „Bāriņi-1” (kadastra
Nr. 8850 023 0009 atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004
„Mazbāriņi”.
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: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim - Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.289.
28.11.2013.

22.§
Par nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Jaunrūķi” 2013. gada 7. novembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 07.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/610-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 „Uzpiļkalni” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” ar kadastra Nr. 8850 005 0142 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Uzpiļkalni”) kopplatība ir 23,57 ha, tas atrodas Vīdales
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 12,28 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0091,
kuru 10,26 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,96 ha meži un 0,06
ha zeme zem ūdeņiem;
2) 11,29 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142,
kuru 11,16 ha platībā aizņem meži, 0,01 ha zeme zem ūdeņiem un 0,12 ha zeme zem
ceļiem.
Nekustamā īpašuma „Uzpiļkalni” īpašnieks SIA „Jaunrūķi” lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Uzpiļkalni”, zemes vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos
īpašumus, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0091 piešķirt nosaukumu
„Vīdales lauki”.
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
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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 „Uzpiļkalni” ar kadastra Nr. 8850 005 0142 sadalīšanai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142 atstāt nosaukumu
„Uzpiļkalni”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0091 piešķirt nosaukumu „Vīdales
lauki”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0142 11,29 ha platībā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0091 12,28 ha platībā atstāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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: SIA „Jaunrūķi” - Šlokenbeka 26,Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures
novads, LV-3148.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.290.
28.11.2013.

23.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji”
Pamats
1. Jura Frīdmaņa 28.10.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.10.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/586-F).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Brūklenāji” ar kadastra Nr. 8862 005 0021 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Brūklenāji”) kopplatība ir 3,8 ha, tas atrodas Saunaga ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar
kadastra
apzīmējumu
8862 005 0021, kuru 1,6 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,0 ha
meži un 0,2 ha zeme zem ēkām un pagalmiem.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Brūklenāji” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu
8862 005 0021 sadalīt, atdalot no tās neapbūvētu zemes gabalu aptuveni 2,85 ha
platībā.
Uz nekustamo īpašumu „Brūklenāji” ir atzīme ar aizliegumu bez Nordea Bank Finland
Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu
atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles Personīgā finanšu konsultante Ilze Saliņa
8.10.2013. „Par Nordea Bank Finland Plc piekrišanu zemes ierīcības plāna izstrādei”
(derīga līdz 08.04.2014) ir devusi piekrišanu zemes ierīcības plāna izstrādei zemes
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gabala sadalei ar priekšnoteikumu, ka uz nekustamo īpašumu „Brūklenāji” tiek saglabāti
visi par labu Nordea Bank Finland Plc nostiprinātie apgrūtinājumi.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 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 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk
– saistošie noteikumi Nr.21), īpašuma „Brūklenāji” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu
8862 005 0021 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Dabas pamatnes” (DP)
teritorijas un „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG). Daļa teritorijas
ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, nekustamajā
īpašumā ietilpst bioloģiski un ainaviski nevērtīgas teritorijas.
Saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar
grozījumiem” 213. punkts nosaka, ka „Dabas pamatnes” (DP) teritorijā atļauts sadalīt
zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par
3,0 ha un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par
70 m.
Saistošo noteikumu Nr.21 233. punkts nosaka, ka, „Mazsaimniecību un ģimenes māju
teritorijā” (MG), atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes
vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto
zemes vienību (parceles ) platums nav mazāks par 30 m ceļa frontē.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu vērā ņemams saistošo noteikumu Nr.21
75.punkts, kas nosaka, ka: „ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas,
apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus
pieļaujama zemes vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no
minimālā zemes vienība lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.”
Piekļūšana jaunveidojamai un esošai zemes vienībai iespējama pa plānotiem servitūta
ceļiem.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brūklenāji”
(kadastra Nr. 8862 005 0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005
0021, sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. Pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai zemes vienībai.
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
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5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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:
1) Jurim Frīdmanim – Steķu iela 13, Jūrmala, LV-2061.
2) Edgaram Ūdrim, SIA Ventspils mērnieks – Vasarnīcas iela 9, Ventspils, LV-3601.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.291.
28.11.2013.

24.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Silmaļi”
Pamats
1) Žaņa Širmahera 25.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
25.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/637-Š).
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Silmaļi” ar kadastra Nr. 8850 008 0026 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Silmaļi”) kopplatība ir 15,10 ha, tas atrodas Nevejas teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 008 0026, kuru 6,77 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme,7,27 ha meži, 0,01 ha krūmāji, 0,09 ha zeme zem ūdeņiem, 0,59 ha
zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,37 ha zeme zem ceļiem.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Silmaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 008 0026 sadalīt divās daļās, saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu, veidojot
vienu jau apbūvētu zemes vienību aptuveni 10,10 ha platībā un vienu neapbūvētu zemes
vienību ar aptuveno platību 5,00 ha.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 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
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Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Silmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 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
gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa esošu servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmaļi” (kadastra
Nr. 8850 008 0026) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026, 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) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”.
4) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: Žanim Širmaheram – „Silmaļi”, Neveja, Dundagas pagasts, Dundagas
novads, LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.292.
28.11.2013.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”
Pamats
1) Egona Jankevica 21.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
21.11.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/631-J).
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Veidnieki” ar kadastra Nr. 8850 021 0070 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Veidnieki”) kopplatība ir 41,4 ha, tas atrodas Gavsenes
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070, kuru 10,6 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 21,3 ha meži, 4,0 ha krūmāji, 0,3 ha zeme zem
ēkām un pagalmiem un 5,2 ha pārējās zemes.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Veidnieki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu
8850 021 0070 sadalīt trīs daļās veidojot divus nekustamos īpašumus (saskaņā ar
lēmuma projekta 1. pielikumu):
1) ar aptuveno platību 18,4 ha, kas sastāvētu no zemes vienībām Nr.1 un Nr.3,
2) ar aptuveno platību 23,0 ha, kas sastāvētu no zemes vienības Nr.2.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 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.
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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 „Veidnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 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
gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotiem servitūta
ceļiem.
Lai piekļūtu nekustamajam īpašumam „Veidnieki” ir jāšķērso nekustamā īpašuma
„Sniķeri” ar kadastra Nr. 8850 021 0010 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0010, kas pieder Vilnim Legzdiņam un nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” ar
kadastra Nr. 8850 021 0027 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0020, kas
pieder Aigaram Zadiņam.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 13. punktu: nodrošinot piekļūšanas iespēju katrai projektētajai zemes
vienībai vai ar projektu izmainot piekļuves iespējas jau esošai zemes vienībai,
pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda personas un institūcijas, ar kurām
projekts jāsaskaņo, lai nodrošinātu piekļuves iespējas.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki”
(kadastra
Nr. 8850 021 0070) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070,
sadalot to trīs daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
4) Lai nodrošinātu piekļuves iespējas, zemes ierīcības projekts saskaņojams ar
nekustamā īpašuma „Sniķeri” (kadastra Nr. 8850 021 0010) īpašnieku Vilni
Legzdiņu un nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” (kadastra Nr.8850 021 0020)
īpašnieku Aigaru Zadiņu.
5) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”.
6) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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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 atdodams personīgi: Egonam Jankevicam – Dundagas novada pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.293.
28.11.2013.

26.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā Nr. 239 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
Pamats
1. Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmums Nr. 239. „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas””.
2. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 12.11.2013. iesniegums Nr. 881/2013
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.09.2013. ar Nr.DD-3-31.2/13/861).
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Mērķis
Precizēt lēmumu.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu Nr.239. „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”” (turpmāk - lēmums
Nr.239) tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Trumpas” ar
kadastra Nr. 8850 031 0100 (turpmāk nekustamais īpašums „Trumpas”) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100, sadalot to divās daļās.
2013. gada 15. novembrī pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa
Horsta iesniegumu Nr. 881/2013, kurā tiek lūgts izdarīt grozījumus Dundagas novada
domes lēmuma Nr.239 1. pielikumā un atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu
8850 031 0100 trīs daļās atdalot vēl atsevišķi īpašuma „Trumpas” sastāvā ietilpstošo
zemes gabala daļu zem pašvaldības inženierbūves – autoceļu, pašvaldības autoceļa
uzturēšanai piekrītošo zemes gabala joslu.
Sadalot nekustamā īpašuma „Trumpas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 031 0100 trijās daļās veidotos sekojošas zemes vienības:
1) 1. zemes vienība ar aptuveno platību 9,5 ha (pēc zemes lietošanas veida –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme),
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2) 2. zemes vienība ar aptuveno platību 10,1 ha (pēc zemes lietošanas veida –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme),
3) 3. zemes vienība aptuveni 0,2 km garumā (pievienojama pašvaldības autoceļam
Valpene – Sabdagas).
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.11, plānotā atdalāmā 3. zemes vienība ir
attēlota kā pašvaldības ceļš un saistošo noteikumu Nr.11 4.6.1. punkts nosaka, ka ceļu un
ielu izbūves teritorijas (LC), nozīmē līnijbūvju izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir autotransporta, traktortehnikas, gājēju un velosipēdistu
satiksme, pakārtotais – inženierkomunikāciju izvietošana.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Veikt šādus grozījumus Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes
lēmumā
Nr. 239. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas””:
2. Izteikt nolemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Trumpas” (kadastra
Nr. 8850 031 0100) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100, sadalot
to trīs daļās saskaņā ar 1. pielikumu”.
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: SIA „Ventmetrs” – Kuldīgas iela 11, Ventspils, LV-3601.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.294.
28.11.2013.

27.§
Par SIA „Kolkas ūdens” komercdarbību
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa,
47.panta otrā daļa, 48.panta pirmās daļas 7.punkts
Mērķis
Organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Izvērtējums
SIA „Eco Baltia Vide” piedāvājusi, samaksas par atkritumu apsaimniekošanu iekasēšanu
veikt SIA „Kolkas ūdens”.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
(turpmāk arī – likums) 14.panta pirmā daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs
ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Saskaņā ar likuma 47.panta otro daļu domes priekšsēdētājam ir tiesības
pieņemt likuma 48.panta 7.punktā minēto lēmumu par sabiedrības statūti grozīšanu.
Ņemot vērā, ka SIA „Kolkas ūdens” līdz šim nav veicis samaksas par atkritumu
apsaimniekošanu iekasēšanu, tas ir, nav veicis jebkādu no dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas darbībām, būtu vēlams domes viedoklis šajā jautājumā.
Secina, ka ir jāinformē Kolkas ciema iedzīvotāji, ka Dundagas novadā ir spēkā
esoši saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, kuri nosaka, ka ikviens
iedzīvotājs ir atkritumu ražotājs un viņa pienākums ir noslēgt līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju. Ir jānosaka termiņš, kurā tas ir jāizdara un pēc tam, ja nav rezultāta,
administratīvā kārtā jābrīdina par saistošo noteikumu neievērošanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist, ka tiek grozīti SIA „Kolkas ūdens” statūti, lai veiktu daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu Kolkas ciemā.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētājam
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.295.
28.11.2013.

28.§
Par medību nomas platībām
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants; 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Medību
likuma 1.panta 10.punkts
Mērķis
Pieņemt noteikumus
Izvērtējums
Noteikumi nosaka kārtību, kādā privātpersonai tiek piešķirtas medību tiesības
pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu medību platībās. Līdz šim šāda
kārtība nav bijusi noteikta. Regulējuma neesamība nesniedza iespējas pašvaldībai gūt
pēc iespējas lielāku labumu no tās īpašuma izmantošanas un nesniedza arī medniekiem
atklātu procedūru medību tiesību iegūšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto noteikumu „Medību tiesību piešķiršanas noteikumi” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.296.
28.11.2013.

29.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Talsu rajona Kolkas pagasta Zemes komisija 1995.gada 3.oktobrī nolēma atzīt īpašuma
tiesības Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei uz zemi 0,97 ha ha platībā, bet
uz zemi 9,23 ha platībā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ekspertu slēdziena saņemšanas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1999.gada 9.septembra vēstulē
Nr.8-07/35-38 “Par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemju kompensāciju Slīteres
valsts rezervātā” atzina par iespējamu atjaunot īpašuma tiesības Kolkas evaņģēliski
luteriskajai draudzei uz pieprasīto zemi 10,00 ha platībā.
Pašvaldības rīcībā šobrīd nav dokumenti, kas apliecinātu Kolkas evaņģēliski luteriskās
baznīcas tiesības uz īpašuma tiesību atjaunošanu. Tomēr, ņemot vērā Talsu rajona
Kolkas pagasta Zemes komisijas 1995.gada 3.oktobrī un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 1999.gada 9.septembra vēstulē Nr.8-07/35-38 “Par
īpašuma tiesību atjaunošanu un zemju kompensāciju Slīteres valsts rezervātā” atzīto,
pašvaldībai nav pamata apšaubīt reiz pieņemto lēmumu pamatotību.
Pašvaldībā 2012.gada 14.novembrī saņemts Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas
iesniegums, kurā lūgts atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 7,1441 ha platībā.
Iepazīstoties ar iesniegumu tika konstatēts, ka iesniegumā minētais atbilst Valsts zemes
dienesta kadastra reģistrā norādītajai informācijai, tas ir, īpašuma tiesības atjaunojamas
uz šādiem zemes gabaliem:
“Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme”, kadastra Nr. 8862 003 0109, 6,18
ha;
“Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0062, 0,89 ha;
“Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0186, 0,0741 ha.
Minēto zemes gabalu platību summa atbilst iesniegumā norādītajai 7,1441 ha
platībai.
Kolkas evaņģēliski luteriskā draudze 1991.gada 15.maijā reģistrēta Reliģisko
organizāciju un to iestāžu reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par īpašumu atdošanu
reliģiskajām organizācijām” 5., 6., 7. un 8.pantu Dundagas novada dome
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atzīt Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzi (reģistrācijas Nr. 90000338797) īpašuma
tiesības uz šādiem zemes gabaliem:
1.1. “Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme”, kadastra Nr. 8862 003 0109, 6,18 ha;
1.2. “Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0062, 0,89 ha;
1.3. “Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0186, 0,0741 ha.
2. Atdot Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzi (reģistrācijas Nr. 90000338797) šādus
zemes gabalus:
1.1. “Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme”, kadastra Nr. 8862 003 0109, 6,18 ha;
1.2. “Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0062, 0,89 ha;
1.3. “Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0186, 0,0741 ha.
3. Uzdot Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei (reģistrācijas Nr. 90000338797) ņemt
vērā šādus zemes gabala “Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme”, kadastra Nr. 8862 003
0109 apgrūtinājumus:
3.1. Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija, kods –
7313020500;
3.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas
teritorija, kods: - 7311010300.
4. Uzdot Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei (reģistrācijas Nr. 90000338797) ņemt
vērā šādus zemes gabala “Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0062
apgrūtinājumus:
4.1. Slīteres nacionālā parka neitrālās zonas teritorija, kods – 7313020600;
4.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas
teritorija, kods: - 7311010300;
4.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un
autoceļiem, kods – 7312030304;
4.4. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju
pilsētās
un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, kods –
7312050601;
4.5. Dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija
pilsētās un ciemos, kods – 7311020105.
5. Uzdot Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei (reģistrācijas Nr. 90000338797) ņemt
vērā šādus zemes gabala Kolkas luteriskā baznīca”, kadastra Nr. 8862 007 0186
apgrūtinājumus:
5.1. Slīteres nacionālā parka neitrālās zonas teritorija, kods – 7313020600;
5.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas
teritorija, kods: - 7311010300;
5.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un
autoceļiem, kods – 7312030304.
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; Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

67

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.297.
28.11.2013.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
30.1. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
Agitas Puķānes iesniegums DD -3-26.2/13/590-P no 30.11.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kuras dzīvesvieta cietusi
stihiskas nelaimes gadījumā.
Izvērtējums
Saņemts Agitas Puķānes iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Dundagas
pagastā, jo pašreizējā dzīvesvieta “Akmentiņi” cietusi vētras postījumu dēļ. Ēkas
atjaunošana nav lietderīga. Saskaņā ar Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.pantu pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras izīrētā vai
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ja persona šajā dzīvojamā telpā vai mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, izīrējot pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu vai māju, ja dzīvojamā telpa vai māja nav atjaunojama. Šā paša likuma
16.pants nosaka, ka dzīvojamai telpai ir jābūt dzīvošanai derīgai. A. Puķānei tika
piedāvāta pagaidu iespēja uz laiku apmesties dzīvoklī Puķu ielā 4, kuras viņa atteikusies,
jo dzīvojamā platības tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Pagaidu uzturēšanās vietu
A.Puķāne ir atradusi pati. Līdz šim brīdim sociālajā dienestā pēc palīdzības nav
griezusies. Ņemot vērā uz šo brīdi nav brīvu dzīvojamo telpu, kuras būtu dzīvošanai
derīgas, un uzņemt A. Puķāni dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt Agitu Puķāni dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: A.Puķānei
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.298.
28.11.2013.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
30.2. Par dzīvojamās platības īri.
Pamatojums
Jāņa Kalmaņa iesniegums DD -3-26.2/13/591-K no 30.10.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kuras dzīvesvieta cietusi
stihiskas nelaimes gadījumā.
Izvērtējums
Saņemts Jāņa Kalmaņa iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Dundagas
pagastā, jo pašreizējā dzīvesvieta “Akmentiņi” cietusi vētras postījumu dēļ. Ēkas
atjaunošana nav lietderīga. Saskaņā ar Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.pantu pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras izīrētā vai
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ja persona šajā dzīvojamā telpā vai mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, izīrējot pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu vai māju, ja dzīvojamā telpa vai māja nav atjaunojama. Šā paša likuma
16.pants nosaka, ka dzīvojamai telpai ir jābūt dzīvošanai derīgai. J.Kalmanim tika
piedāvāta pagaidu iespēja uz laiku apmesties dzīvoklī N.1, Alakstes ciema “Baltā skola”.
Apmesties piedāvātajā dzīvojamā telpā viņš atteicies, jo dzīvojamā platības tehniskais
stāvoklis ir neapmierinošs. Pagaidu uzturēšanās vietu J. Kalmanis ir atradis pats. Līdz
šim brīdim sociālajā dienestā pēc palīdzības nav griezies. Ņemot vērā uz šo brīdi nav
brīvu dzīvojamo telpu, kuras būtu dzīvošanai derīgas, un uzņemt J.Kalmani dzīvojamās
platības piešķiršanas rindā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt J.Kalmani dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: J. Kalmanim
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.299.
28.11.2013.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
30.3. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
Mihaila Juškova iesniegums DD -3-26.2/13/592-K no 30.10.2013. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kuras dzīvesvieta cietusi
stihiskas nelaimes gadījumā.
Izvērtējums
Saņemts Mihaila Juškova iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Dundagas
pagastā, jo pašreizējā dzīvesvieta “Akmentiņi” cietusi vētras postījumu dēļ. Ēkas
atjaunošana nav lietderīga. Saskaņā ar Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.pantu pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras izīrētā vai
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ja persona šajā dzīvojamā telpā vai mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, izīrējot pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu vai māju, ja dzīvojamā telpa vai māja nav atjaunojama. Šā paša likuma
16.pants nosaka, ka dzīvojamai telpai ir jābūt dzīvošanai derīgai. Mihails Juškovs ir
deklarēts “Akmentiņos”. No pagaidu dzīvojamās platības atteicies. Līdz šim brīdim
sociālajā dienestā pēc palīdzības nav griezies. Ņemot vērā uz šo brīdi nav brīvu
dzīvojamo telpu, kuras būtu dzīvošanai derīgas, un uzņemt M. Juškovu dzīvojamās
platības piešķiršanas rindā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt M. Juškovu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: M. Juškovam
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.300.
28.11.2013.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
30.4. Par dzīvojamās platības īri.
Pamatojums
Svetlanas Griškevičus iesniegums DD-3-26.2/13/615-G no 30.10.2013. Likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.” panti Nr.13., 16., un 23.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kuras dzīvesvieta cietusi
stihiskas nelaimes gadījumā.
Izvērtējums
Saņemts Svetlanas Griškevičus iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
Dundagas pagastā, jo pašreizējā dzīvesvieta “Akmentiņi” cietusi vētras postījumu dēļ.
Ēkas atjaunošana nav lietderīga. Saskaņā ar Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.pantu pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras izīrētā vai
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ja persona šajā dzīvojamā telpā vai mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, izīrējot pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu vai māju, ja dzīvojamā telpa vai māja nav atjaunojama. Šā paša likuma
16.pants nosaka, ka dzīvojamai telpai ir jābūt dzīvošanai derīgai. Svetlana Griškevičus
viņas dēls Sergejs un civilvīrs Aleksandrs Ranks ir deklarēti “Akmentiņos”. Pagaidu
dzīvojamo platību nav prasījusi taču nepieciešama dzīvojamā platība, kur izvietot
mantas, kuras atrodas Akmentiņos. Šajā gadā sociālajā dienestā pēc palīdzības nav
vērsusies. Svetlana ir izteikusi vēlmi dzīvot Nevejas skolā, kurā ir brīvs dzīvoklis, ko
varētu viņai piešķirt.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Svetlanai Griškevičus dzīvojamo platību „Nevejas skolā”.
Lēmums nosūtāms: S. Griškevičus
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.301.
28.11.2013.

30.§
Par dzīvokļu jautājumiem
30.5. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
I.J. iesniegums DD -3-26.2/13/510-J no 23.09.2013. Domes Saistošie noteikumi Nr.11
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.3 punkts. Likums “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.”
Ievērojot personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts.
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.302.
28.11.2013.

31.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts

Ievērojot personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts.
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.303.
28.11.2013.

32.§
Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A.O.

Ievērojot personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts.
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.23.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.304.
28.11.2013.

33.§
Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības
Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm
Pamats
2013.gada 25.aprīļa Dundagas novada domes lēmums Nr.100, nolikuma
„Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm” 7. un 10. punkts
Mērķis
Iekļaut personāla sastāvā Dundagas vidusskolas sociālo pedagoģi Agni Ģērmani.
Izvērtējums
Ar 2013.gada 1.septembri sociālā pedagoga darbu Dundagas vidusskolā veic Agne
Ģērmane. Dundagas pašvaldības nolikuma „Starpinstitucionālās sadarbības komisija
darbam ar riska ģimenēm” 7. un 10.punkts nosaka, ka komisijas personāla sastāvu un
locekļus nosaka Dome. Nolikumā ir noteikts, ka personāla sastāvā ir iekļaujams
izglītības iestādes pārstāvis. Līdz 2013.gada 31.maijam izglītības iestādi pārstāvēja
sociālā pedagoģe Vizma Lagzdiņa, kura darba attiecības ir pārtraukusi. Tādēļ ir
nepieciešams veikt izmaiņas komisijas personāla sastāvā Vizmas Lagzdiņas vietā
apstiprinot Agni Ģērmani.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm apstiprināt:
1.1. Daci Bergmani – Sociālā dienesta Sociālo darbinieci darbā ar ģimenēm un
bērniem,
1.2. Agni Ģērmani – Dundagas vidusskolas Sociālo pedagoģi,
1.3. Dainu Dēvitu – Dundagas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju,
1.4. Jāni Simsonu – Dundagas novada pašvaldības policijas inspektoru,
1.5. Jolantu Feldmani – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektori,
1.6. Inetu Kēlu – Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības
vadītāju,
1.7. Ilonu Jostiņu – Kolkas pamatskolas Sociālo pedagoģi.
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2. Atcelt Dundagas novada domes 2013. gada 25 aprīļa lēmumu Nr.100 „Par
Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar
risku ģimenēm” 2.punktu starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar
riska ģimenēm apstiprināto 2.2 apakšpunktu.
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, Starpinstitucionālajā sadarbības
komisijas darbam ar riska ģimenēm vadītājai Dacei Bergmanei.
Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada Domes
2013.gada 28.novembra
sēdes lēmumu Nr. 295
(prot. Nr.23., 28.§.)
NOTEIKUMI

Medību tiesību piešķiršanas noteikumi
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu; 41.panta pirmās daļas 2.punktu;
Medību likuma 1.panta 10.punktu
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā privātpersonai tiek piešķirtas medību tiesības
pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu medību platībās.
2.

Medību tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot medību tiesību nomas līgumu.

3.

Maksimālais medību tiesību iznomāšanas termiņš ir 12 gadi.

4.
Minimālā medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,50 EUR/ha. Medību tiesību nomas
maksa samaksājama avansa veidā par turpmāko gadu mēneša laikā no nomas līguma
noslēgšanas dienas.
5.
Pretendēt uz medību tiesību piešķiršanu var personas, kuras atbilst viesiem šādiem
kritērijiem: 1) tai ir medību tiesības zemes gabalos, kas robežojas ar zemes gabaliem, kuros
medību tiesības nolēmusi iznomāt pašvaldība; 2) tā iesniedz Valsts meža dienesta izziņu, kurā
apliecināts, ka personai nav medību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu; 3) tā iesniedz
Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kurā apliecināts, ka personai nav nodokļu parādu; 4) tai nav
nodokļu parādu Dundagas novada pašvaldībai. Minētajiem kritērijiem neatbilstošas personas
pretendēt uz medību tiesībām var tad, ja pēc noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktā kārtībā
veiktas pirmreizējas publicēšanas nepiesakās neviens pretendents – šādā gadījumā medību
tiesības tiek piešķirtas noteikumu 9., 10. un 11.punktā noteiktajā kārtībā.
6.
Pēc tam, kad dome nolēmusi iznomāt medību tiesības, pašvaldības mantas
iznomātājs nodrošina informācijas publicēšanu vietējā laikrakstā, pašvaldības interneta vietnē
un izvieto informāciju publiski pieejamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta
pārvaldes telpā.
7.

Vietējā laikrakstā publicējamā informācija:
7.1.
zemes nosaukums, kadastra numurs, platība, plāns;

7.2.
minimālā nomas maksa;
7.3.
maksimālais iznomāšanas termiņš;
7.4.
cita būtiska informācija (piemēram, ka uz zemes gabala atrodas kultūras
piemineklis);
7.5.
izsoles veids (ietverot norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli);
7.6.
pretendentu pieteikšanās termiņš (ne īsāks par 1 mēnesi no informācijas
publicēšanas vietējā laikrakstā un pašvaldības interneta vietnē).
8.
Pašvaldības interneta vietnē, pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldes
telpā publicējamā informācija:
8.1.
7.punktā minētā informācija;
8.2.
nomas izsoles nolikums (1.pielikums – paraugnolikums) un nomas līgums
(2.pielikums - parauglīgums).
9.
Ja pēc noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktā kārtībā veiktas publicēšanas piesakās
vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota izsole. Nomas tiesības iegūst pretendents, kas
piedāvā visaugstāko nomas maksu.
10.
Ja pēc noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktā kārtībā veiktas publicēšanas piesakās
viens pretendents, nomas tiesības tiek iznomātas vienīgajam pretendentam par minimālo
nomas maksu vai tā piedāvāto nomas maksu, ja tā ir augstāka par minimālo nomas maksu.
11.
Ja pēc noteikumu 6., 7. un 8.punktā noteiktā kārtībā veiktas publicēšanas nepiesakās
neviens pretendents, tad noteikumu 7. un 8.punktā minētā informācija tiek nepārtraukti
publicēta pašvaldības interneta vietnē un izvietota publiski pieejamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagasta pārvaldes telpā. Nomas tiesības tiek iznomātas par minimālo
nomas maksu tam pretendentam, kurš pirmais piesakās iegūt nomas tiesības.
Noslēguma jautājumi
12.
Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi par medību tiesību nomu ir
spēkā līdz to termiņa beigām. Līgumi par medību tiesību nomu, kuros noteikts beztermiņa
lietojums un/vai nav noteikta nomas maksa, grozāmi, nosakot termiņu un minimālo nomas
maksu saskaņā ar noteikumu 3. un 4.punktu.
13.
Līdz euro ieviešanas dienai aizstāt 4.punktā skaitli un apzīmējumus „0,50 EUR/ha”
ar skaitli un apzīmējumiem „0,35 Ls/ha”.

Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
Dundagas novada domes
2013.gada 28.novembra noteikumiem
„Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”

Izsoles nolikums
(medību tiesības zemes gabalā _____________________)
1.

Izsoles pamatnoteikumi

Nolikums nosaka kārtību kādā izsludināma un rīkojama izsole par medību tiesību piešķiršanu.
2.

Izsoles organizētājs

Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija.
3.

Nomas objekta veids

Medību tiesības zemes gabalā: zemes gabala adrese, kadastra numurs, platība.
4.

Minimālā nomas maksa

Gada nomas maksa 0,35 Ls/ha jeb ______ Ls par nomas objektu (0.50 EUR/ha jeb _____
EUR par nomas objektu)
5.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi
6.

Cita būtiska informācija

__________________________________________________
7.

Izsoles veids

Mutiska/rakstiska izsole
8.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta

Pieteikšanās termiņš līdz _____.gada ___._______________ plkst. _____._____, vieta
9.

Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

Pretendenti iesniedz nolikuma pielikumā norādīto pieteikumu un tajā noteiktos dokumentus.
10.

Pretendentiem izvirzītās prasības

Pretendēt uz medību tiesību piešķiršanu var personas, kuras atbilst viesiem šādiem kritērijiem:
1) tai ir medību tiesības zemes gabalos, kas robežojas ar zemes gabaliem, kuros medību
tiesības nolēmusi iznomāt pašvaldība; 2) tā iesniedz Valsts meža dienesta izziņu, kurā
apliecināts, ka personai nav medību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu; 3) tā iesniedz

Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kurā apliecināts, ka personai nav nodokļu parādu; 4) tai nav
nodokļu parādu Dundagas novada pašvaldībai.
11.

Izsoles datums, laiks un vieta

Izsole notiks _____.gada ___._______________ plkst. _____._____, vieta
12.

Izsoles solis (ja mutiska izsole)

Izsoles solis ir 10 procenti no nomas objekta minimālās nomas maksas (nepilna santīma
gadījumā noapaļo līdz pilnam santīmam).
13.

Izsoles norises kārtība

Izsole notiks analoģiski kārtībai, kādu 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” un citi normatīvie akti, ņemot
vērā šajos noteikumos ietvertos precizējošos noteikumus.
14.

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts pievienots izsoles nolikuma pielikumā. Izsoles uzvarētājs nomas
līgumu paraksta ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc izsoles pabeigšanas. Ja izsoles uzvarētājs
līgumu minētajā termiņā neparaksta, tad to parakstīt piedāvā nākamajam vairāk solījušajam
izsoles dalībniekam, kas līgumu paraksta ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc piedāvājuma
saņemšanas dienas.
15.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Izsoles organizētājs nodrošina nomas objekta apskati katru darba dienu no plkst. _____._____
līdz plkst. _____._____, iepriekš piesakoties pie _____________________ (tālrunis:
___________; e-pasts: __________).
16.

Pielikumā:
16.1.
16.2.
16.3.

1.pielikums – nomas objekta plāns;
2.pielikums – nomas objekta nomas līguma projekts;
3.pielikums – pieteikums.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

3.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2013.gada 28.novembra nolikumam
„Izsoles nolikums (medību tiesības zemes gabalā _____________________)”
Dundagas novada pašvaldībai
Pils ielā 5-1
Dundagā, Dundagas pagastā
Dundagas novadā, LV-3270
pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods
pretendenta – juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs

pretendenta – fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta
pretendenta – juridiskās personas juridiskā adrese

pretendenta pārstāvja (ja ir) vārds, uzvārds un personas kods

elektroniskā pasta adrese (ja ir)

tālruņa numurs (ja ir)

PIETEIKUMS
dalībai medību tiesību nomas izsolē

Lūdzu iznomāt medību tiesības šādā zemes gabalā: zemesgabala adrese, kadastra
numurs. Medību tiesību izsolē varu pretendēt, jo atbilstu izsoles nolikuma 10.punktam –
pieteikuma pielikumā pievienoju minētās tiesības apliecinošus dokumentus.
Medību tiesību izsolē piedāvāju šādu nomas maksu _____ Ls/ha (EUR/ha).
Apstiprinu, ka esmu iepazinies un atzīstu par pareiziem izsoles noteikumus (tajā
skaitā, izsoles nolikumu), tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Pielikumā:
1. Līgums, kas apliecina manas tiesības medīt zemes gabalā, kas robežojas ar medību
tiesību izsolē noteikto zemes gabalu;
2. Reģistrācijas apliecības (ja tāda ir) kopija;
3. Pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija (ja ir pārstāvis);
4. Valsts meža dienesta izziņa;
5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________

pieteikuma sagatavošanas

pieteikuma sagatavošanas

vieta

datums

Domes priekšsēdētājs

paraksts

vārds, uzvārds

G.Laicāns

2.pielikums
Dundagas novada domes
2013.gada 28.novembra noteikumiem
„Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”

Nomas līgums
Dundagas novada Dundagas pagastā

_____.gada ___.___________

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk arī – iznomātājs), kuru pārstāv pašvaldības
izpilddirektors __________ ___________, no vienas puses un _________________________
(turpmāk arī – nomnieks) no otras puses (kopā arī – līdzēji), noslēdz šādu līgumu (turpmāk arī
– līgums):
1. Līguma priekšmets
Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā medību tiesības (turpmāk arī – nomas
objekts) zemes gabalā: zemes gabala adrese, kadastra numurs, platība (turpmāk arī – zemes
gabals). Zemes gabala plāns pievienots līguma pielikumā.
2. Iznomāšanas termiņš
Nomas objekts tiek iznomāts no līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz _____.gada
___.__________. Iznomāšanas termiņš izbeidzas, ja iznomātājs zemes gabalu atsavinājis.
3. Norēķinu kārtība
3.1.
Nomas maksa gadā ir __________, kurai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis.
3.2.
Nomas maksa samaksājama avansa veidā par turpmāko gadu mēneša laikā no līguma
abpusējas parakstīšanas dienas.
3.3.
Nomas maksa jāsamaksā Dundagas novada pašvaldības bankas kontā:
___________________________________________________________________________.
3.4.
Nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā nomnieks maksā līgumsodu 0,01
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
4. Iznomātāji pienākumi un tiesības
4.1.
Iznomātājs nodrošina nomniekam netraucēti lietot nomas objektu.
4.2.
Iznomātājam ir tiesības noteikt īpašus medīšanas nosacījumus zemes gabalā, ja
iznomātājs konstatē medījamo dzīvnieku veiktus kaitējumus.
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1.
Iegūstot nomas objektu, nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību
tiesību lietotājam nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.
5.2.
Nomnieks nedrīkst veikt zemes gabala būtisku pārveidošanu, tajā skaitā, koku un
krūmu ciršanu bez iznomātāja rakstveida piekrišanas.
5.3.
Nomnieks nedrīkst nomas objektu nodot apakšnomā.
5.4.
Nomnieks nedrīkst zemes gabalu apbūvēt. Par zemes gabala apbūvi netiek uzskatīta
ar medībām saistītu ietaišu uzstādīšana, tas ir, meža dzīvnieku barotavu, torņu un citu līdzīgu
ietaišu uzstādīšana. Pirms šādu ietaišu uzstādīšanas jāsaņem iznomātāja rakstisku
saskaņojumu.
5.5.
Ja zemes gabals ir iznomāts, nomnieks pirms nomas objekta lietošanas saņem zemes
gabala nomnieka rakstveida piekrišanu.
6. Nobeiguma noteikumi

6.1.
Līguma izpildes kārtību un līdzēju strīdu izšķiršanu regulē līgums un Latvijas
Republikas normatīvie akti.
6.2.
Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu,
vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
6.2.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā
pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas
paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
6.2.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek palielināts pievienotās vērtības
nodoklis. Minētajā gadījumā nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda
noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nodokļa
apmērs;
6.2.3. citos gadījumos, ja to paredz normatīvie akti.
6.3.
Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nomnieks pārkāpj kādu no līguma
nosacījumiem, par to rakstiski brīdinot nomnieku vismaz 1 mēnesi iepriekš.
6.4.
Nomniekam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski brīdinot iznomātāju
vismaz 1 mēnesi iepriekš.
6.5.
Strīdi, kas līdzējiem rodas līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja
līdzēji 10 dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.
6.6.
Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski, un tiek uzskatīti par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.7.
Līdzēji atzīst, ka nevienam no tiem nav un nebūs nekādu prasību vienam pret otru par
līguma priekšmetu, kā vien tās, kas minētas šajā līgumā, tajā skaitā, līdzēji atzīst, ka visas
starp tiem līdz šim esošās saistības un līgumi par līguma priekšmetu izbeidzas līguma
parakstīšanas brīdī.
6.8.
Līdzēji nav tiesīgi līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām bez otra
līdzēja rakstiskas piekrišanas.
6.9.
Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, katrs līdzējs saņem vienu līguma
eksemplāru.
6.10.
Pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
6.10.1. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas lēmuma kopija;
6.10.2. Izsoles nolikuma kopija;
6.10.3. Zemes gabala plāns.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Dundagas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģ.Nr. LV 90009115209
Adrese: Pils iela 5-1
Dundaga, Dundagas pagasts
Dundagas novads, LV-3270
Konts bankā: _________________________

__________________ __________________
Domes priekšsēdētājs

__________________ __________________
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
_____________________________________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2013.gada 28. novembra lēmumu Nr.271. (prot.Nr.23.,9.§.)
Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 28.novembra
Saistošie noteikumi Nr.30.

„Par speciālajiem pabalstiem”
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. speciālo pabalstu (turpmāk arī – pabalsti) veidus un apmērus;
1.2. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
1.3. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
1.4. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ģimene – personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī;
2.2. ģimene (persona) – ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona;
2.3. klients – ģimene, ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša persona, kas vēršas
pašvaldībā, lai īstenotu saistošajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.
II. Pabalstu veidi

3.
Pašvaldība piešķir:
3.1.
pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
3.2.
pabalstu ārkārtas situācijā;
3.3.
pabalstu personai pēc atgriešanos no ieslodzījuma;
3.4.
pabalstu daudzbērnu ģimenei;
3.5.
pabalstu atsevišķām sociālām grupām;
3.6.
pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai personai;
3.7.
pabalstu politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem.

III. Tiesības uz pabalstiem
4.
Tiesības uz šo saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei
(personai), kura bērna pirmreizējo pamata dzīvesvietu deklarējusi Dundagas novada
pašvaldībā.
5.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei
(personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un kura cietusi
ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, plūdi, vētra u.tml.).
6.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai,
kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas.
7.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.4.punktā minēto pabalstu ir daudzbērnu
ģimenei (ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni
un aizbildnībā esoši bērni), kuras lielākā daļa locekļu deklarējusi pamata dzīvesvietu
Dundagas novada pašvaldībā.
8.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto pabalstu ir atsevišķām
sociālām grupām, kuras ģimenes locekļu deklarētā pamata dzīvesvieta Dundagas novada
pašvaldībā.
9.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai,
kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un kura pabalsta
piešķiršanas gadā sasniegusi 80, 85, 90, 95, 100, 105 vai lielāku vecumu.
10.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.7.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai,
kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un ir politiski represēta
persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.
IV. Klienta pienākumi un atbildība
11.
Ģimenei (klientam) ir šādi pienākumi:
11.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
11.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka ģimenes (personas) atbilstību
pabalsta saņemšanai un apmēram.
12.
Ja klients sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav izmantojis atbilstoši
paredzētajam mērķim, sociālais dienests pārtrauc pabalsta izmaksu.
V. Pabalstu piešķiršanas kārtība
13.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu un uzrāda (iesniedzot kopiju) bērna dzimšanas
apliecību.

14.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu un apraksta ārkārtas situāciju, radušos
zaudējumus un nepieciešamo pabalsta apmēru. Sociālais dienests novērtē klienta dzīves
apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā un novērtējot radušos zaudējumus, un aizpilda
normatīvajos aktos noteikto veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta abas puses.

15.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu, iesniedzot izziņu par atbrīvošanu, ne vēlāk kā
1 mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.
16.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
17.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
18.
Saistošo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc
savas iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.
Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
19.
Saistošo noteikumu 3.7.apakšpunktā minēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc
savas iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.
Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
20.
Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts sociālā dienesta lēmums par pabalsta
piešķiršanu, izņemot 3.6. un 3.7.apakšpunktā minēto pabalstu, kuru piešķir attiecīgā gada
novembra vai decembra mēnesī (pēc iespējas 18.novembrī).
21.
Ja sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt klientam šajos saistošajos noteikumos
minēto pabalstu, pabalsts tiek pārskaitīts uz klienta norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts
skaidrā naudā līdz nākamā mēneša pēdējam datumam, ja šajos saistošajos noteikumos nav
noteikta cita pabalsta izmaksāšanas kārtība.
VI. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
22.
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreizējs pabalsts bērna ģimenei.
23.
Pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā apmērs ir 75 euro par pirmo bērnu, 110 euro
par otro bērnu un 150 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
VII.

Pabalsts ārkārtas situācijā

24.
Pabalsts ārkārtas situācijā ir vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijas seku novēršanai.
25.
Pabalsta ārkārtas situācijā apmērs ir līdz 300 euro, personai vai ģimenei par katru
ģimenes locekli. Ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 1 (mēneša) laikā pēc ārkārtas situācijas
rašanās.

VIII. Pabalsts personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma
26.
Pabalsts personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma ir vienreizējs pabalsts atgriežoties
no ieslodzījuma pamatvajadzību nodrošināšanai.
27.
Pabalsta apmērs ir 45 euro.

IX. Pabalsts daudzbērnu ģimenei
28.
Pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu
(līdz 20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma)
ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādē.
29.
Pabalsta daudzbērnu ģimenei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pārskaita
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu
pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta lietā
norādot izmaksas veida pamatojumu.
X. Pabalsts atsevišķām sociālajām grupām
30.
Pabalsts audžuģimenei vai aizbildņu ģimenei ir pabalsts audžuģimenes un aizbildņu
ģimenes trešā un nākošo bērnu (līdz 20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem
bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādē.
31.
Pabalsta audžuģimenei vai aizbildņu ģimenei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu
pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams,
pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā,
klienta lietā norādot izmaksas veida pamatojumu.
32.
Pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem sociālo
garantiju nodrošināšanai piešķir Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;
33.
Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Bērna uzturam
ikmēneša pabalstu piešķir 150 euro. Bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei vienreizēju
pabalstu piešķir 250 euro.
XI. Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai personai
34.
Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai personai ir vienreizējs pabalsts pašvaldības
novērtētu vecumu sasniegušai personai.
35.
Pabalsta apmērs sasniedzot 80, 85, 90 vai 95 gadu vecumu ir 30 euro.
36.
Pabalsta apmērs sasniedzot 100, 105 vai lielāku vecumu ir 100 euro.

XII. Pabalsts politiski represētai personai
vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam
37.
Pabalsts politiski represētai personai ir svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu.
38.
Pabalsta apmērs ir 30 euro.
XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
39.
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
un faktisko rīcību klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dundagas novada
pašvaldības domē.
40.
Dundagas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30
„Par speciālajiem pabalstiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
40.1.
40.2.
40.3.
40.4.

speciālo pabalstu (turpmāk arī – pabalsti) veidus un apmērus;
personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Līdz šim pabalstu piešķiršanas jautājumi tikuši regulēti vienos saistošajos noteikumos. Tomēr
pašvaldība regulējusi ne tikai sociālo pabalstu piešķiršanas jautājumus, bet arī citu pabalstu
piešķiršanu. Vienos saistošajos noteikumos esoši būtiski atšķirīgi pabalstu veidi radījuši
piemērošanas problēmas pašvaldības sociālajam dienestam un nav likušies viegli saprotami arī
sociālā dienesta klientiem.
Vērā ņemams arī tas, ka dome nolēmusi 2014.gadā ieviest jaunus pabalstus. Šo pabalstu
ietveršana esošajos saistošajos noteikumos vēl vairāk radītu piemērošanas problēmas
sociālajam dienestam un liktos vēl grūtāk saprotami arī sociālā dienesta klientiem.
Vērā ņemams arī tas, ka saistošie noteikumi jau vairākkārt tikuši grozīti.
Iepriekš minētais bijis iemesls lēmumam izstrādāt jaunus saistošos noteikumus. Šajos
saistošajos noteikumos regulēti speciālo pabalstu piešķiršanas jautājumi. Atsevišķos
saistošajos noteikumos tiks regulēti sociālo pabalstu piešķiršanas jautājumi.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetā plānojamie izdevumi 16900,00 euro apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Vienkāršo.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
_____________________________________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2013.gada 28. novembra lēmumu Nr.271. (prot.Nr.23.,9.§.)
Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 24.oktobra
Saistošie noteikumi Nr.31.
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu,
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu; likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto
daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu; Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ģimenes (personas) īpašumā esošās mantas veidus, kas netiek uzskatīti par
īpašumu ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu;
1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību;
1.3. sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus;
1.4. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
1.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
1.6. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ģimene – personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī;
2.2. ģimene (persona) – ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona;
2.3. klients – ģimene, ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša persona, kas vēršas
pašvaldībā, lai īstenotu saistošajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus;

2.4. ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas
sniedz pilnīgu informāciju par ģimenes (personas) ienākumiem, īpašumiem,
vērtspapīriem, uzkrājumiem un noslēgtajiem uztura līgumiem.
II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana
3.
Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam vai saņemtu kādu no šajos saistošajos noteikumos minētajiem pabalstiem,
klients vēršas pie sociālā dienesta un iesniedz normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu noteiktos dokumentus un informāciju.
Ģimenes, kurā ir personas darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošas personas, kura
4.
ir darbspējīgā vecumā, atbilstību pabalsta saņemšanai sociālais dienests pārvērtē ne retāk kā
reizi trijos mēnešos. Ģimenes, kurā nav personas darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošas
personas, kura nav darbspējīgā vecumā, atbilstību pabalsta saņemšanai sociālais dienests
pārvērtē ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
5.
Papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par trūcīgu, noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts:
5.1. ģimenes (personas) īpašumā esoša lauksaimniecībā izmantojamā zeme līdz 5
ha platībai;
5.2. ģimenes (personas) īpašumā esošs mežs līdz 5 ha platībai;
5.3. ģimenes (personas) īpašumā esošs viens vieglais automobilis;
5.4. ģimenes (personas) īpašumā esoša viena vieglā automobiļa piekabe;
5.5. ģimenes (personas) īpašumā esoša viena airu laiva;
5.6. ģimenes (personas) īpašumā esoši velosipēdi (viens katrai personai);
5.7. ģimenes (personas) īpašumā esoša viena garāža viena automobiļa novietošanai,
ja ģimenei (personai) pieder viens automobilis un garāžā netiek veikta saimnieciskā
darbība, tajā skaitā, tā netiek izīrēta vai iznomāta;
5.8. ģimenes (personas) īpašumā esošs nekustamais īpašums (māja, dzīvoklis,
dzīvojamā telpa u.tml.), kur dzīvo ģimenes (personas) pirmās pakāpes radinieki,
kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.
III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu
6.
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un ņemot vērā šo saistošo
noteikumu 5.punktā noteikto.
7.
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros.
IV. Pabalstu veidi
8.

Pašvaldība piešķir:
8.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

dzīvokļa pabalstu;
pabalstu veselības aprūpei;
pabalstu bērna izglītībai;
pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai;
pabalstu apbedīšanai;
pabalsts personas nāves gadījumā.
V. Tiesības uz pabalstiem

.
9.
Tiesības uz šo saistošo noteikumu 8.1, 8.2., 8.3., 8.5. un 8.6.apakšpunktā minēto
pabalstu ir ģimenei (personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada
pašvaldībā un atzīta par trūcīgu.
10.
Tiesības uz šo saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei
(personai), kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un atzīta par
trūcīgu vai maznodrošinātu.
11.

Šajos saistošajos noteikumos minētos pabalstus klientam nepiešķir, ja:
11.1. tam pieder īpašumi, vērtspapīri vai uzkrājums, izņemot saistošo noteikumu
5.punktā minētos īpašumus;
11.2. tas ir noslēdzis uztura līgumu;
11.3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā;
11.4. persona darbspējīgā vecumā nav reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbnieks, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
37.panta pirmajā daļā minētos gadījumus;
11.5. persona darbspējīgā vecumā atsakās slēgt ar sociālo dienestu vienošanos par
līdzdarbību, nepilda noslēgtās vienošanās par līdzdarbību noteiktos pienākumus;
11.6. tas nepiekrīt dzīvesvietas apsekošanai vai nav noskaidrojama ģimenes
(personas) patiesā dzīvesvieta un/vai ģimenes sastāvs.
VI. Klienta pienākumi un atbildība

12.
Sociālais dienests nosaka klienta līdzdarbības pienākumus un par šo pienākumu
veikšanu noslēdz vienošanos.
13.
Papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantā noteiktajam
klientam ir šādi pienākumi:
13.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
13.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalsta
saņemšanu un apmēru;
13.3. vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pasākumiem savu sociālo
problēmu risināšanai un mazināšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
13.4. personai darbspējīgā vecumā, kura ir bezdarbnieks:
13.4.1. piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un pašvaldības
organizētajos darbos, t.sk. sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un

apgūšanas pasākumos un darbos pašvaldības administratīvajā teritorijā, slēdzot
darba līgumu uz noteiktu laiku;
13.4.2. iesniegt sociālajā dienestā pierādījumus par darba meklēšanas
aktivitātēm;
13.4.3. ierasties sociālajā dienestā, lai novērtētu līdzdarbības pienākumu
izpildi;
13.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt
pabalstu sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētās
personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;
13.6. iesaistīties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izpildē.
14.
Sociālais dienests ar motivētu lēmumu klientam samazina pabalstu par tai personai
piešķirto daļu (bet atsevišķi dzīvojošai personai izbeidz izmaksu), kura:
14.1. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, bet nav
izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras vai pašvaldības piedāvātos
nodarbinātību veicinošos pasākumus (iespēju strādāt subsidētajās darba vietās,
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, pašvaldības organizētajos darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos u.c.);
14.2. bez attaisnojoša iemesla nepilda vienošanās par līdzdarbību pienākumus;
14.3. nav ieradusies Sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās par līdzdarbību
pienākumu izpildi;
14.4. atrodas prombūtnē ilgāk par vienu kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai
ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības;
14.5. atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu
pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
15.
Ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav
izmantojis atbilstoši paredzētajam mērķim, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu.
VII.

Pabalstu piešķiršanas kārtība

16.
Šo saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto pabalstu ģimenei (personai) piešķir
saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.
17.
Pieprasot saistošo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus šo
saistošo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem un informācijai uzrāda (iesniedzot
kopijas):
17.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvītis par iepriekšējo vai
kārtējo mēnesi;
17.2. īres un/vai apsaimniekošanas, un/vai pakalpojuma līgumu;
17.3. Maksājuma apliecinošs dokuments.
18.
Pieprasot saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus šo
saistošo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem un informācijai iesniedz izdevumus
apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti sociālajā dienestā iesniedzami ne
vēlāk kā 3 mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

19.
Pieprasot saistošo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus šo
saistošo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem un informācijai reizi gadā iesniedz
sociālajā dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.
Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai klientam piešķir, pamatojoties uz sociālā darba
speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Lai saņemtu
pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients, persona, kura veic klienta aprūpi, un Sociālais
dienests noslēdz vienošanos.
20.
Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda klienta deklarācijā sniegtās
ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas
no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām un, ja nepieciešams, pieprasot arī
ziņas apliecinošus dokumentus.
21.
Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts sociālā dienesta lēmums par pabalsta
piešķiršanu.
22.
Sociālais dienests klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne
vēlāk kā līdz nākamā mēneša pēdējam datumam, ja šajos saistošajos noteikumos nav noteikta
cita pabalsta izmaksāšanas kārtība.
VIII. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
23.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei
(personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras ienākumi
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu. Dundagas novada
pašvaldībā garantētā minimālā ienākuma līmenis personai atbilst Ministru kabineta
noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu līmenim.
IX. Dzīvokļa pabalsts
24.
Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas
un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
25.
Dzīvokļa pabalsta apmērs īres maksas, apsaimniekošanas maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ūdens piegāde, kanalizācijas
pakalpojumi, atkritumu izvešana) segšanai ir 50 procenti no mēneša maksas, bet ne vairāk kā
30 euro mēnesī.
26.
Dzīvokļa pabalsta apmērs maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu (apkures pakalpojumi, malkas iegāde) ir 85 euro gadā.
27.
Ja klients īrē pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu, bet lūdz dzīvokļa pabalstu par citu
dzīvojamo telpu, klientam dzīvokļa pabalstu piešķir tikai pēc pašvaldības izīrētās dzīvojamās
telpas īres līguma izbeigšanas.

X. Pabalsts veselības aprūpei
28.
Pabalsts veselības aprūpei ir pabalsts ārstēšanās izdevumu (stacionārā ārstēšana,
primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi) un recepšu
medikamentu iegādes izdevumu segšanai.
29.
Pabalsta veselības aprūpei (ārstēšanās izdevumi) apmērs ir 50 procenti no
izdevumiem, bet ne vairāk kā 75 euro gadā.
30.
Pabalsta veselības aprūpei (recepšu medikamentu iegādes izdevumi) apmērs ir 50
procenti no izdevumiem, bet ne vairāk kā 45 euro gadā.
XI. Pabalsts bērna izglītībai
31.
Pabalsts bērna izglītībai ir pabalsts mācību līdzekļu iegādes izdevumu un ēdināšanas
izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20
gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma
ierobežojuma.
32.

Pabalsta bērna izglītībai (mācību līdzekļu iegādei) apmērs ir 15 euro gadā.

33.
Pabalsta bērna izglītībai (ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē) apmērs
atbilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas
pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja
objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā
vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta lietā norādot izmaksas veida pamatojumu.
XII.

Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

34.
Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir klientam, kurš slimības laikā vai
atveseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas
darbus un savu personisko aprūpi, kuram nav likumisko apgādnieku vai ģimenes locekļu vai
arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajai personai nepieciešamo palīdzību un
klienta aprūpi veic cita persona.
35.

Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs ir:
35.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās
1.līmenim, – 30 euro mēnesī;
35.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās
2.līmenim, – 45 euro mēnesī;
35.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās
3.līmenim, – 60 euro mēnesī;
35.4. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās
4.līmenim, – 75 euro mēnesī.

pakalpojums atbilstoši aprūpes
pakalpojums atbilstoši aprūpes
pakalpojums atbilstoši aprūpes
pakalpojums atbilstoši aprūpes

XIII. Pabalsts apbedīšanai
36.
Pabalsts apbedīšanai piešķir personas nāves gadījumā pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētas personas nāves gadījumā mirušās ģimenes loceklim (apgādniekam) vai
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu līdz 150 euro.
37.
Ja ģimene neuzņemas mirušās personas apbedīšanu, tad apbedīšanu uzņemas
pašvaldība.
XIV. Pabalsts personas nāves gadījumā
38.
Pabalsts personas nāves gadījumā ir vienreizējs pabalsts mirušās personas ģimenei, ja
tā uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu.
39.
Pabalsta apbedīšanai apmērs ir 75 euro, ja par mirušo izmaksātais valsts noteiktais
pabalsts apbedīšanai nepārsniedz 550 euro.
XV.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

40.
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa un/vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību
klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dundagas novada pašvaldības
domē.
41.
Dundagas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
XVI. Noslēguma jautājumi
42.
Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošos
noteikumus Nr.6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.31
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka:
42.1. ģimenes (personas) īpašumā esošās mantas veidus, kas netiek uzskatīti par īpašumu
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu;
42.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību;
42.3. sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus;
42.4. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
42.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
42.6. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Līdz šim pabalstu piešķiršanas jautājumi tikuši regulēti vienos saistošajos noteikumos. Tomēr
pašvaldība regulējusi ne tikai sociālo pabalstu piešķiršanas jautājumus, bet arī citu pabalstu
piešķiršanu. Vienos saistošajos noteikumos esoši būtiski atšķirīgi pabalstu veidi radījuši
piemērošanas problēmas pašvaldības sociālajam dienestam un nav likušies viegli saprotami arī
sociālā dienesta klientiem.
Vērā ņemams arī tas, ka dome nolēmusi 2014.gadā ieviest jaunus pabalstus. Šo pabalstu
ietveršana esošajos saistošajos noteikumos vēl vairāk radītu piemērošanas problēmas
sociālajam dienestam un liktos vēl grūtāk saprotami arī sociālā dienesta klientiem.
Vērā ņemams arī tas, ka saistošie noteikumi jau vairākkārt tikuši grozīti.
Iepriekš minētais bijis iemesls lēmumam izstrādāt jaunus saistošos noteikumus. Šajos
saistošajos noteikumos regulēti sociālo pabalstu piešķiršanas jautājumi. Atsevišķos saistošajos
noteikumos tiks regulēti citu (speciālo) pabalstu piešķiršanas jautājumi.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetā plānojamie izdevumi 5122,34 euro apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā - Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Vienkāršo.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs
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