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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

  
 S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.4. 

2011.gada 30.martā 
Sēde sasaukta plkst. 9.00 
Sēde atklāta: plkst. 9.10 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece, 
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta,  Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Guntis 
Pirvits  
Nepiedalās: Uldis Katlaps – darba dēļ, Aigars Zadiņš – slimības dēļ 
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis Kārklevalks, 
Uģis Kaugurs; iedzīvotāji – Evita Laukšteine 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs  
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
 
Domes priekšsēdētājs ierosina izsludināto sēdes kārtības jautājumu Nr.1 Izpilddirektora un 
domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi u.c. pārcelt skatīšanai kā pēdējo un Nr.11. Par 
būvniecības ieceri Saules ielā 14 skatīt kā pirmo. 
Tiek izteikti iebildumi, ka iespējama laika trūkuma dēļ ziņojums varētu izpalikt. 
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par piedāvāto darba kārtību ar ieteiktajām 
izmaiņām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,  S. 
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns,), pret -5 (G. Abaja, R. Rūmniece,  L.Vīksna,  A.Felta,  I.Jānberga), atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Par būvniecības ieceri Saules ielā 14 
2. Par saistošo noteikumu atcelšanu 
3. Par koncesijas līguma par Baložezera izmantošanu pārtraukšanu  
4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
5. Par zemes gabala atsavināšanu Pils ielā 3 (pie tirgus) 
6. Par adrešu maiņu 
7. Par adrešu piešķiršanu 
8. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu 
9. Par detālplānojumu īpašumā Ezeru Spīdolas 
10. Par atkritumu apsaimniekošanu 
11. Par SIA „Kolkas Ūdens”  gada pārskatu  
12. Par amatu savienošanu Dundagas novada pašvaldībā 
13. Par pašvaldības autotransporta centralizāciju 
14. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā 
15. Par dzīvokļu jautājumiem 
16. Par finansējumu grāmatas izdošanai 
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17. Par atlaižu atcelšanu SIA „Dundagas Veselības centrs” dienas stacionāra pacientiem 
18. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību 
19. Par piedalīšanos projektā vasaras estrādes būvniecībai 
20. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā 
21. Par pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs”  
22. Par starpresoru vienošanos ar valsts institūcijām 
23. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
24. Par cirsmas izsoli 
25. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi u.c.  
Darba kārtība tiek papildināta ar vēl diviem punktiem: 
26. Par privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu 
27. Par komiteju un domes sēžu norises laikiem aprīlī. 

 
 

1.§ 
Par būvniecības ieceri Saules ielā 14 

Ziņo: A.Felta; A.Zumbergs, G.Abaja, T.Liepa, S.Šnikvalde, U.Kaugurs, Ē.Bērzkalns 
 

Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkts, 21.pants; Dundagas novada domes 
2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.7 “Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem” 
1.punkts un Dundagas novada pagasta padomes 2005.gada 19.decembra saistošo noteikumu 
Nr.11 “Dundagas pagasta teritorijas plānojums” Apbūves noteikumu 4.3.3.punkts 

 
Izvērtējums 
Ir saņemta Evitas Laukšteines būvniecības iecere par tirdzniecības kioska būvniecību Dundagā, 
Saules ielā 14 (kadastra Nr. 8850 020 0213). 
 
Uz domes sēdi ir iesniegti divi lēmuma projekti, no kuriem viens ir Finanšu komitejas gatavots 
lēmuma projekts, otrs – trīs domes deputātu gatavots un iesniegts projekts. 
Tā kā pēdējais iesniegtais lēmuma projekts būtiski atšķiras no iepriekš piedāvātā, tiek skatīts 
pēdējais. 
 
Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas Savrupmāju un mazstāvu 
dzīvojamo māju teritorijā, kur tirdzniecības un pakalpojumu objekta būve pieļaujama vienīgi, 
pamatojot to ar detālplānojumu. 
 
Zemesgabali Saules ielā 14 un 12 atrodas izņēmuma stāvoklī, pārējā kvartālā tos ietver 
zemesgabali, kam noteiktā atļautā izmantošana – jauktas ražošanas teritorijas – pieļauj 
tirdzniecības objektu būvi. 
 
Iecerētā izmantošana (tirdzniecības kiosks) nerada nekādus apgrūtinājumus ārpus ieceres 
ierosinātāja īpašuma.  
Būvniecības ieceri raksturojošs mets tieši rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemesgabala Saules ielā 
12 (kadastra Nr. 8850 020 0212) īpašnieku. 
 

Debates: 
G.Abaja: apskatāmajai būvniecības iecerei detālplānojums reāli nav nepieciešams, bet jautājums 
vispirms bija jālemj domē, un tikai pēc tam būvvalde varēja izsniegt arhitektūras plānošanas 
uzdevumu 
A.Zumbergs: Neredzu pārkāpumus būvvaldes darbā 
U.Kaugurs: Šajā vietā būvniecība ir iespējama, tikai atkarībā kāds objekts tiek būvēts. Dzīvojamā 
zonā veidojot tirdzniecības būvi, ir jāizstrādā detālplānojums, kas tika norādīts arhitektūras un 
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plānošanas uzdevumā. Apkārtējā teritorija ir ražošanas teritorija, detālplānojumu taisīt ir 
nelietderīgi, pietiek ar apkārtējo iedzīvotāju interešu saskaņošanu. 
G.Abaja: Būvvaldes vadītājs vienpersonīgi, pirms domes saskaņojuma,  nevarēja izlemt par 
arhitektūras un plānošanas uzdevuma izsniegšanu. To paredz Vispārīgo būvnoteikumu 35.punkts. 
Ē.Bērzkalns: Būvniecības iecere ir jāatbalsta, taču ir jānoskaidro, vai procedūra bija pārkāpta vai 
nē, vai tās ir likuma pretrunas vai amatpersonas neizdarība. 
 
Tiek ierosināts izpilddirektoram izskatīt Būvvaldes darbības tiesiskumu šajā jautājumā. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns), pret – nav, atturas – 2 (A.Felta – šādu 
lēmumu pieņemšana nenodrošina būvniecības tiesiskumu novadā, I.Jānberga – pastāv iespēja, ka 
nav ievēroti normatīvie akti) G.Abaja atbalsta celtniecības ieceri, bet neatbalsta būvvaldes vadītāja 
rīcību, izsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevumu. 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 58 „Par būvniecības ieceri Saules ielā 14”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

2. § 
Par saistošo noteikumu atcelšanu 

Ziņo: A.Felta; G.Abaja, A.Zumbergs, A.Šturms, V.Rande 
 

Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts; Aizsargjoslu likuma Pārejas 
noteikumu 2.punkts; Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 “Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem – apbūves noteikumi” 261.punkts. 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2011.gada 31.janvārī saņēmusi Dundagas novada domei adresētu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija norāda, ka: 
1. detālplānojums “Kalnāji” 2007.gada 19.martā apstiprināts, ignorējot Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 13.marta atzinumā Nr.9.5.-33.2/8 un Slīteres 
nacionālā parka administrācijas 2007.gada 5.marta atzinumā Nr.5.10.69 izteiktos iebildumus; 
2. pārapstiprinātā detālplānojuma “Kalnāji” risinājums ir pretrunā Kolkas pagasta teritorijas 
plānojumam ar grozījumiem; 
3. ievērojot to, ka detālplānojums ir pretrunā ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu un 
Dabas aizsardzības pārvalde jau tā izstrādes laikā ir norādījusi uz tā prettiesiskumu, Dabas 
aizsardzības pārvaldei, pamatojoties uz šo detālplānojumu, nav juridiska pamatojuma sniegt 
saskaņojumu meža zemes transformācijai, būvprojektam vai citu saskaņojumu. 
 
Šajā vēstulē, kā arī iepriekšējās vēstulēs, ministrija sniedz arī turpmāk minētos argumentus: 
Satversmes tiesas 2008.gada 27.marta sprieduma lietā Nr.2007-17-05 secinājumu daļas 
16.3.punktā uzsvērts – “kamēr Kolkas pagasta padome nav noteikusi normatīvo aktu prasībām 
atbilstošas ciemu robežas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nav tās 
apstiprinājusi visa teritorija, kas ietilpst neapstiprinātajās ciemu robežās, atrodas ārpus 
ciemiem.” 
 
Minētās sprieduma 16.4.punktā Satversmes tiesa norāda, ka Kolkas pagasta ciemu robežas nav 
apstiprinātas Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā, tāpēc teritorijas plānojumā iezīmētās ciemu 
robežas juridiski nepastāv un uz šīm teritorijām pilnībā attiecas aprobežojumi, kas saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu noteikti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu 
teritorijās. 
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Savukārt, detālplānojums 2007.gada 19.martā, kad tas tika apstiprināts pirmo reizi, cita starpā 
bija pretrunā Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās daļas 2.punktam, kas noteica, ka Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ārpus pilsētām un ciemiem jaunveidojamā zemes 
īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem. 
 
Iepriekš minētais nozīmē, ka 2007.gada 19.martā apstiprinātais detālplānojums bija 
prettiesisks. 
 
Šobrīd teritorijas plānojumā noteiktas ciemu robežas un detālplānojumā minētais 
īpašums atrodas ciemu robežās. Tomēr detālplānojumā minētā teritorija atrodas 
mežaines ar mājvietām teritorijā, attiecībā uz kuru teritorijas plānojuma 261.punkts cita starpā 
nosaka, ka šādā teritorijā atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās 
zemes vienības (parceles) nav mazākas par 2,0000 hektāriem. 
 
Ar iepriekš minēto pretrunā ir pārapstiprinātā detālplānojuma 3.3.punkts, kas paredz 
zemes vienību sadalīt 1,1613 ha, 1,2450 ha un 1,3478 ha lielās zemes vienībās. 
 
Ņemot vērā, ka 2007.gada 19.martā apstiprinātais detālplānojums bija prettiesisks un 
pārapstiprinātais detālplānojums neatbilst teritorijas plānojumam un atkal ir prettiesisks, 
konstatējams, ka tas ir atceļams. 
 
G.Abaja nepiekrīt lēmuma projekta izvērtējuma daļai. Problēmas bija saistītas ar detālplānojuma 
grafisko daļu. 
Vienojas, ka pievienot G.Abajas papildus izvērtējumu, saskaņojot to ar juriskonsultu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 59 „Par saistošo noteikumu atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Protokolā tiek fiksēts deputātes G.Abajas viedoklis: 
 

Kalnāju detālplānojums apstiprināts Kolkas pagasta padomē 2007.gada 19.martā. RAPLM 

ministra rīkojums par Kolkas pagasta ciema robežu atcelšanu 2007.gada 6.jūnijā, Ciema 

robežas tika noteiktas ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2003.gada 

13.jūnija Kolkas pagasta padomes saistošiem noteikumiem. 

Kolkas pagasta padome 2006.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādi 

īpašumam Kalnāji (kad. Nr.8862 003 0022) darba uzdevumā iekļaujot nosacījumus 

zemesgabala robežu, parcelācijas plāna un apbūvei (transformācijai) pieļaujamo platību 

noteikšanu. 

Neskatoties uz negatīvo Slīteres nacionālā parka administrācijas atzinumu par  apbūvei 

paredzētās meža zemes transformāciju, Kolkas pagasta padome 2007.gada 19.marta sēdē 

apstiprināja detālplānojumu Kalnāju īpašuma sadalīšanai un plānotās apbūves zemes 

transformācijai. 

Dundagas novada Dome 2010.gada 29.septembrī ar saistošiem noteikumiem Nr.36 

“Detālplānojums Nr.03/05/06 Kolkas pagasta Košraga ciema nekustamā īpašuma “Kalnāji” 

teritorijai, Kad. Nr. 8862 003 0022” pārapstiprināja Kolkas pagasta padomes 2007.gada 

19.martā apstiprināto detālplānojumu, nezinot informāciju par Slīteres nacionālā parka 

negatīvo atzinumu par detālplānojuma grafiskajā daļā ietvertās meža zemes transformācijai 

apbūves zemē. 
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3. § 
Par koncesijas līguma par Baložezera izmantošanu pārtraukšanu 

Ziņo: A.Felta; A.Zumbergs, V.Rande, G.Abaja 
Pamatojums 

SIA „Jaunemari” iesniegums no 28.02.2011 Nr.Z-64. 
 
Izvērtējums 

2002.gada 1.augustā starp Dundagas pagasta padomi un SIA „Jaunemari” noslēgts līgums par 
Dundagas pagasta padomei piederošā īpašuma „Baložezers” nodošanu koncesijā. Tā mērķis bija 
aktīvās atpūtas organizēšana, tai skaitā atpūtas vietu ierīkošana un uzturēšana, ezerā un tam 
pieguļošajā teritorijā, peldvietu ierīkošana un uzturēšana. Koncesionāram ar līgumu tika noteikts 
veikt ieguldījumus objekta apsaimniekošanā viena gada laikā 15% apmērā no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības. 

28.februārī saņemts iesniegums ar lūgumu pārtraukt Koncesijas līguma darbību ar 
01.03.2011.. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 60 „Par koncesijas līguma par Baložezera izmantošanu pārtraukšanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

4. § 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo: A.Felta; G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats: 

 Lienītes Iesalnieces iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi, 03.03.2011. 
Nr. I-70 

 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 

 MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr.7 

 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 2.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums ir garantēt 
tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar 
saistošiem noteikumiem Nr.7, plānotā teritorijas izmantošanas kartē īpašumā “Mežmači” ar kad. 
apz.8850-002-0032 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 1,1 ha platībā ir atļauts mainīt lietošanas 
mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 61 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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5. § 
Par zemes gabala atsavināšanu Pils ielā 3 (pie tirgus) 

Ziņo: A.Felta; A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats: 

 SIA “Gabriēla” valdes locekļa Alda Anzenava iesniegums par vēlmi iegādāties pašvaldībai 
piederošu īpašumu Pils iela 3, 03.03.2011. Nr. A-69 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr.7 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļa 
 
Izvērtējums: 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā zemes īpašuma Pils iela 3 plānotais 
(atļautais) zemes izmantošanas mērķis ir Sabiedrisko iestāžu teritorija, kas nozīmē zemesgabalus, 
kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai 
sociāliem nolūkiem un ietver valsts, pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, 
ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu izvietošanu. 
Pieteikuma iesniedzējs nav norādījis kādiem mērķiem vēlas iegādāties īpašumu. 
Dundagas pagasta padome 2006.gada augusta padomes sēdē 3.§. lēma par zemes īpašuma Talsu 
iela 1 sadalīšanu divos zemes gabalos: Talsu iela 1 atstājot zemi privatizēto ēku uzturēšanai, otru 
daļu Pils ielas pusē (tagadējo īpašumu Pils iela 3) atstājot pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
(tirgus paplašināšanai). 
Uz doto brīdi pašvaldība ir noslēgusi uz daļu no šī īpašuma nomas līgumu, lai varētu nodrošināt 
piekļuvi pastam izīrētām telpām un kanalizācijas sistēmu izvietojumam. 
Pašvaldības (publiskas personas) mantu likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 
4.panta 4.daļā ir noteikts to personu loks, kas var ierosināt pašvaldības mantas atsavināšanu. 
SIA “Gabriela” nav to personu lokā, kas var pašvaldībai ierosināt atsavināt tās īpašumu par labu 
ierosinātājam. 
 
Tiek izteikts priekšlikums aktualizēt pašvaldības nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības 
funkciju veikšanai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 62 „Par zemes gabala atsavināšanu Pils ielā 3”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
6. § 

Par adrešu maiņu 
Ziņo: A.Felta 

Pamats: 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkts 
 
Izvērtējums:  
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No Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta 18.02.2011. ir 
saņemta informācija par Dundagas novadā deklarētajām dzīvesvietas adresēm, kuras nav iekļautas 
Adrešu reģistrā. Ir lūgums labot nepareizi lietotu adrešu rakstību un piešķirt adreses objektiem, lai 
reģistrētu tās Adrešu reģistrā. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 63 „Par adrešu maiņu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

7. § 
Par adrešu piešķiršanu 

Ziņo: A.Felta; A.Zumbergs, G.Abaja 

7.1. Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
 
Izvērtējums:  
No Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta 18.02.2011. ir 
saņemta informācija par Dundagas novadā deklarētajām dzīvesvietas adresēm, kuras nav iekļautas 
Adrešu reģistrā. 
LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” paredz adresācijas 
objektiem, kas uzskaitīti noteikumu 2.punktā, piešķirt adreses.  
Saskaņā ar pašvaldībai pieejamo informāciju adresācijas objektiem, kas atrodas Dundagas novada 
Kolkas pagasta (kods 100013971) īpašumu  „Saulstari”, „Upmaļi”, „Dzintarvalki” un 
„Ozolzeme” sastāvā, nav piešķirtas adreses. 
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 64 „Par adrešu piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
7.2. Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
 
Mērķis: 
Piešķirt adresi ekspluatācijā nododamiem objektiem un likvidēt neeksistējošu adresi. 
 
Izvērtējums:  
Pašvaldības uzņēmums SIA “Ziemeļkurzeme” ir īstenojusi ūdenssaimniecības projektu saistībā ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un jaunu dūņu lauku izbūvi. Lai nodotu objektus 
ekspluatācijā ir nepieciešams veikt inventarizāciju, kuras veikšanai savukārt ir nepieciešams būvēm 
piešķirt adresi. Zemes īpašumam ar kad. apz. 8850-020-0256, uz kura atrodas notekūdeņu 
attīrīšanas būves ir piešķirts nosaukums Upmalas. Līdz ar to uz tā jau atrodošām būvēm ir 
piešķirama adrese Upmalas, bet jaunajiem dūņu laukiem Upmalas 1. 
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Veicot esošo adresācijas objektu salīdzināšanu ar ierakstiem adrešu reģistrā ir konstatēts, ka 
Jaundundagā vairs nepastāv dzīvojamā māja ar adresi “Alkšbirzes”, kuru ir nepieciešams dzēst no 
adrešu reģistra. 
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 65 „Par adrešu piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 
8. § 

Par Dundagas novada Dundagas pagasta  
teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu 

Ziņo: A.Felta; A.Zumbergs, G.Agbaja, Ē.Bērzkalns 
Pamatojums 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1)punkts. 
2. Teritorijas plānošanas likuma 7.panta (6)daļa. 
3. LR MK 06.10.2009. noteikumi nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”. 
 
Izvērtējums 
Kopš esošā Dundagas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanas 2005.gada 19.decembrī ir 
veikti būtiski grozījumi valsts normatīvajos aktos, kas rada neatbilstību starp valsts normatīvajām 
prasībām un teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumiem.  
Teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumos reģistrēti 20 nekustamo īpašumu īpašnieku 
priekšlikumi plānotās darbības izmaiņām. 
 
G.Abaja informē, ka tiks ievietoti informatīvi paziņojumi Dundadzniekā un pašvaldības mājas lapā 
par iespēju iedzīvotājiem iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 66 „Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

9. § 
Par detālplānojumu īpašumā “Ezeru Spīdolas” 

Ziņo: A.Felta 

Pamatojums 

LR MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
76.punkts 
 
Izvērtējums:  



9 

 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes doto darba uzdevumu ir notikusi īpašuma „Ezeru 
Spīdolas”, (kadastra Nr.88500020190) teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā 
apspriešana, kā arī ir saņemti atzinumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām. 
VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļai, LR Veselības ministrijas Veselības 
inspekcijai un AS „Latvenergo” nav iebildumu pret sagatavoto detālplānojuma 1.redakciju. 
VZD Kurzemes reģionālā nodaļa uzdod Gala redakcijā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši 
aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir norādījuši, ka ir izdoti jauni Ministru 
kabineta noteikumi, kas regulē meliorācijas sistēmu būvniecības kārtību. 
LR VARAM VVD Ventspils RVP savā atzinumā ir norādījusi uz vairākiem trūkumiem, kas 
jānovērš izstrādājot detālplānojuma Gala redakciju. Pamatojoties uz LR VARAM VVD Ventspils 
RVP atzinumu ir pieprasīta informācija no LR VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes. 
Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju atzinumi un konsolidēts pārskats 
par institūciju atzinumiem pievienots lēmuma projekta pielikumā.   
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 67 „Par detālplānojumu īpašumā “Ezeru Spīdolas””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

10.§ 
Par atkritumu apsaimniekošanu 

Ziņo: Ģ.Kalnbirze; A.Felta, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamatojums 
Atkritumu apsaimniekošanas likums no 01.01.2011. (8.pants.) 
 
Izvērtējums 
Kopš 2003.gada Dundagas Novada pašvaldībā nav veikts Publiskais iepirkums – atkritumu 
savākšanas jomā. Salīdzinot izmaksas starp Dundagu un Kolku redzams, ka ir dažādas izmaksas 
par vienu atkritumu kubikmetru. Lai ieviestu vienotu atkritumu savākšanas sistēmu un tarifus 
Dundagas novada pašvaldībā būtu nepieciešams veikt jaunu Publisko iepirkumu atkritumu 
savākšanas jomā pašvaldībā piesaistot iepirkumā arī citas Novada pašvaldības. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 68 „Par atkritumu apsaimniekošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
11.§ 

Par SIA „Kolkas Ūdens”  gada pārskatu  
Ziņo: A.Zumbergs; A.Felta, G.Abaja, T.Liepa 

 
Pamats: 
SIA „ Kolkas ūdens” iesniegtais 2010.gada pārskats. 

 
Finanšu komitejā tika diskutēts par iesniegtajiem parādnieku sarakstiem, kuros iekļauti 
„bezcerīgie” parādnieki, jeb neatgūstamās parādu summas. 
Tika izteikti iebildumi par parādu piedziņas metožu izvēli, kā arī par nenoslēgtajiem līgumiem ar 
iedzīvotājiem par pakalpojumu saņemšanu. 



10 

 

 
Tiek rosināts SIA „Kolkas ūdens” vadībai kopā ar juriskonsultu izvērtēt iespējas parādu piedziņai 
un līgumu noslēgšanai. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 69 „Par SIA „Kolkas Ūdens”  gada pārskatu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
 

12.§ 
Par amatu savienošanu Dundagas novada pašvaldībā 

Ziņo: Ģ.Kalnbirze; A.Zumbergs, V.Rande, T.Liepa, G.Abaja, A.Felta, G.Pirvits, S.Šnikvalde 
 

Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Darba likuma 4.pants; Valsts pārvaldes iekārtas likums 
1.panta 1.,2.,3.punkts 

 
Izvērtējums 
Darba likuma 4.pants nosaka, ka darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī 
tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. 
 
Savukārt, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 1.punkts nosaka, ka publiskas personas ir 
Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas 
personas. Tādējādi secināms, ka publiskajās tiesībās darbojas divu veidu juridiskās personas – 
Latvijas Republika un atvasinātas personas. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 2.punkts 
nosaka, ka viena no atvasinātajām personām ir pašvaldības, tādējādi, pašvaldība ir juridiska 
persona un var būt darba devējs. 
 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka iestāde ir institūcija, kura darbojas 
publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, 
piešķirti finansu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls. Savu personālu iestāde 
veido slēdzot darba līgumus ar darbiniekiem. Ņemot vērā Darba likuma 4.pantu, kas nosaka, ka 
darba devējs var būt juridiska persona, bet pašvaldības iestāde nav juridiska persona, secināms, ka 
iestāde līgumu ar darbinieku slēdz pašvaldības vārdā, nevis savā vārdā. Līdz ar to pašvaldības 
iestādes personāls ir pašvaldības darbinieki, nevis pašvaldības iestādes darbinieki. 
 
Nereti nākas saskarties ar viedokli, ka iestādes ir juridiskas personas, jo tās reģistrētas Valsts 
ieņēmumu dienestā, tām ir savs konts, zīmogs, veidlapa vai vēl kādi atribūti. Tomēr šis viedoklis 
nav pamatots, jo Valsts ieņēmumu dienests reģistrē nodokļu maksātājus, bet nepiešķir iestādēm 
juridiskas personas statusu. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 2.punktu citas 
juridiskas personas publisko tiesību jomā var izveidot tikai ar likumu vai uz likuma pamata. 
Savukārt, konts ir finanšu līdzekļu plūsmas regulēšanas rīks, bet zīmogs un veidlapa ir iestādes 
atribūtika, kuru ieviešana nerada juridiskas personas. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 
1) Uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, ka ne vēlāk kā 2011.gada 

1.jūnijā Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem darba laiks visos amatos kopā 
nepārsniedz 56 stundas nedēļā; 



11 

 

2) Uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, ka sākot ar 2012.gada 
1.janvāri Dundagas novada pašvaldības darbiniekiem darba laiks visos amatos kopā nepārsniedz 
40 stundas. 
 
Debates: 
G.Abaja: Kas ir tiesīgs parakstīt darba līgumu? /Citē Darba likuma 4.pantu/ 
Ģ.Kalnbirze: Jebkuras pašvaldības iestādes vadītājs ir deleģēts slēgt darba līgumus. 
A.Felta ierosina papildināt lēmuma projektu,, kas tas nav attiecināms uz pedagoģiskajiem 
darbiniekiem. 
G.Abaja ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildus 
informācija 
V.Rande piekrīt, ka jautājums būtu jāizskata detalizētāk 
A.Pinkens: Darbiniekiem noņemot mazās papildus slodzes, piemēram 0,25, neradīs papildus 
darba vietas. 
T.Liepa: Ir jāskatās par tiem, kas strādā pašvaldībā. 
Tiek ierosināts uzdot izpilddirektoram sagatavot pārskatu par pašvaldības iestādēs un 
struktūrvienībās strādājošo noslogojumu (t.sk., ja darbinieks ir  nodarbināts vairākās vietās, 
kopējo noslogojumu) 
 
Tiek ierosināts balsot par pēdējo lēmuma variantu, t.i. – atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, L.Vīksna, V.Rande, S. 
Šnikvalde, I.Jānberga, A.Felta), pret – 3 (G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns, atturas – 1 
(R.Rūmniece- netiks ievērots vienlīdzības princips) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 70 „Par amatu savienošanu Dundagas novada pašvaldībā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

13.§ 
Par pašvaldības autotransporta centralizāciju 

A.Zumbergs, L.Vīksna, G.Avbaja, T.Liepa, V.Rande, I.Jānberga, A.Felta 
Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants. 
 
Izvērtējums 
Sākot no 2010. gada nogales tika konstatēts, ka pašvaldības autotransports un šoferi netiek 
pienācīgi noslogoti. Starp pašvaldības šoferiem pastāv atšķirīgi noslogojumi un dažāds atalgojuma 
modelis kas rada nevienlīdzīgu attieksmi pret pašvaldības šoferiem. Tiek konstatēts, ka vienlaicīgi, 
vienā apdzīvotā vietā ārpus Novada teritorijas atrodas vairāki pašvaldības autotransporti. Līdz ar 
to būtu lietderīgāk, ka pašvaldības autotransporta noslogojumu organizētu viens koordinators – 
Saimnieciskā dienesta vadītājs. 
 
Diskusiju rezultātā vairakkārt izskan viedokļi, ka nav skaidrs centralizācijas mērķis, vai 
patapinājuma līgumiem un transporta pakalpojumiem  paredzētā degviela arī ir jānodod 
Saimnieciskā dienesta rīcībā u.c.  
 
Ģ.Kalnbirze – Šobrīd pašvaldības transports netiek pilnībā noslogots. Šobrīd var  izmantot trīs 
pašvaldības transporta līdzekļus – izpilddirektora, domes priekšsēdētāja un pašvaldības policijas. 
Debates: 
G.Abaja – Ir zināms, ka ar pašvaldības autotransportu (skolas mašīna) uz darbu un mājās tiek 
vesti pašvaldības darbinieki no Kolkas. No kādiem līdzekļiem tiek segti šie izdevumi?  
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Ģ.Kalnbirze – No Saimnieciskā dienesta līdzekļiem, kas paredzēti transportam. 
A.Kojro iebilst pret Kolkas pagasta pārvaldes rīcībā esošā transporta nodošanu Saimnieciskā 
dienesta pārziņā. 
 
L.Vīksna – Cik daudz ir slēgti patapinājuma līgumi (skaits ir samazinājies vai palielinājies?) 
Ģ.Kalnbirze – Centrālajā administrācijā – 6 (bija 10). Par iestādēs slēgtajiem patapinājuma 
līgumiem informācijas nav. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A. Zumbergs, G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns 
V.Rande, S. Šnikvalde), pret – 4 (G. Abaja, L.Vīksna,  I.Jānberga, A.Felta),  atturas – 1 
(R.Rūmniece- netiks ievērots vienlīdzības princips) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 71 „Par pašvaldības autotransporta centraliāciju”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

14. § 
Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā  

A.Zumbergs 
Pamats: 
Dundagas novada Domes 2011.gada 24.februāra lēmums Nr. 56 (prot.Nr.3., 19.par.) 

 Kolkas pamatskolas nolikuma XI sadaļa, kas nosaka grozījumu pieņemšanas un 

grozīšanas kārtību, kurā paredzēts, ka grozījumus nolikumā veic skolas direktors (88.p.) 

un apstiprina novada dome (89.p.). Novada domes kompetenci apstiprināt nolikumu un 

līdz ar to veikt arī grozījumus tajā, nosaka arī Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa 
„(2) Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs”. 

 Dundagas novada Domes 24.02.2011.lēmums Nr.56 
 
Izvērtējums: 

Domes sēdē februārī tika skatīts SIK komitejas ierosinājums izdarīt grozījumus Kolkas 

Radusies nepieciešamība vecākiem atstāt bērnus līdz pirmsskolas vecumam skolas internātā 

„Rūķu nams” arī nakts stundās. 

Ir saņemts Kolkas pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus skolas 

nolikuma 24.punktā, kurš paredz kā tiek uzņemti bērni skolas internātā. Piedāvājums- 

papildināt ar punktu, ka tiek uzņemti bērni no0 4 gadu vecuma. Domājams, ka šāds 

papildinājums nebūtu vajadzīgs, jo šobrīdējā redakcija neierobežo vecumu ar kādu tiek 

uzņemti bērni internātā, tas nozīmē, ka iespēja uzņemt ir arī ar 3 vai 4 gadiem.  

Sakarā ar to, ka domājams uzņemt internātā bērnus, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības 

grupiņas, lietderīgāk būtu papildināt nolikumu paredzot diennakts grupiņas darbību. Iekšējo 

diennakts grupiņas un internāta darbības regulējumu iespējams noteikt ar iestādes vadītājas 

iekšējiem izdotajiem normatīvajiem aktiem. Iespējamo diennakts grupiņas darbības laiku 

(piem., no pirmdienas līdz piektdienai vai svētdienai u.tml., saskaņojot ar dibinātāju). 

Tādējādi piedāvājums veikt grozījumus skolas nolikuma 24.punktu šādā redakcijā: 24. 

„Izglītojamo uzņemšana skolas internātā un pirmsskolas diennakts grupā notiek ar skolas 

direktora rīkojumu. Diennakts grupā un internātā uzņem:...” 

Diennakts grupiņas darbības nodrošināšanai nepieciešams noregulēt ar iekšējiem 

normatīvajiem aktiem tās darbību, kā arī medicīniskās palīdzības sniegšanas iespējas 

nepieciešamības gadījumā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 72 „Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

15. § 
Par dzīvokļu jautājumiem 

A.Zumbergs 
Pamatojums 
Franča Sojas, p.k.___________-_________ iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un 
Sociālā dienesta apsekošanas akts un izziņa par sociālās palīdzības saņemšanu. 

 
Izvērtējums 
F. Soja ar dēlu Emīlu dzīvo un ir deklarēti Dundagas novada, Kolkas pagasta, Saunaga ciema „ 
Pūpolkalnos”.  Māja pieder brāļa dēlam Jvaram Sojam, kurš to ieķīlājis bankā. Tāpēc baidās, ka 
banka neizliek uz ielas. Francis algotu darbu nestrādā, jo Saunagā to nevar atrast, stādā gadījuma 
darbus. Arī dēlam līdz autobusa pieturai lai dotos uz skolu jāiet 2 km, jo Saunagā skolēnu 
autobuss neiebrauc. Tāpēc lūdz piešķirt dzīvokli Kolkā, kur vieglāk būtu atrast darbu Kolkā vai 
Melnsilā, arī dēlam būtu vieglāk apmeklēt skolu. 
Saskaņā ar Sociālā dienesta Apsekošanas aktu  no 14.02.2011, atbilstoši MK noteikumiem Nr.299  
F. Sojam ir trūcīgas ģimenes statuss. Dažādus pabalstus saņem no 2010.gada janvāra. (Sociālā 
dienesta izziņa no 16.02.2011) 

Kolkā ir brīvs dzīvoklis Nr.1 „Zītaros”, kuru varētu piešķirt Francim Sojam 
 
Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Dundagas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 73 „Par dzīvokļa jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
16. § 

Par finansējumu grāmatas izdošanai 
A.Zumbergs 

Pamatojums:  
Jautrītes Freimutes un Dzintara Ērgļa iesniegums Dundagas novada Domei, saņemts 14.02.2011. 
ar Nr.F-48 
 
Izvērtējums:  
Grāmatas izdošanas idejas autori ir apzinājuši iespēju tās izdošanai piesaistīt finanšu līdzekļus, 
iesniedzot projekta pieteikumu VKKF projekta konkursā. SIA Talsu Tipogrāfija sastādījusi tāmi 
grāmatas izdošanai 500 eksemplāriem – Ls 1507,80. 
Izvērtēšanas procesā par tēmas aktualitāti Dundagas novadam apkopoti vidusskolas vēstures 
skolotāja Imanta Brusbārža, Centrālās bibliotēkas vadītājas Rutas Emerbergas un domes 
priekšsēdētāja Aldoņa Zumberga viedokļi. Grāmatas saturs skar šauru tēmu – vienu no Otrā 
pasaules kara notikumiem Dundagas novadā. Pedagoģiskajā procesā interesantāka un noderīgāka 
būtu tēma par visiem Otrā pasaules kara notikumiem Dundagā. I.Brusbārdis dara zināmu arī 
faktu, ka jau gatavs izdošanai ir pensionētā Dundagas vidusskolas skolotāja Kārļa Čodera 
veikums, izpētot  un aprakstot 1905.gada notikumus Dundagā.  
Bibliotēkas speciālisti no pieredzes apliecina, ka grāmata ar saturu par ebreju iznīcināšanu 
Dundagas nometnē Otrā pasaules kara laikā netiktu plaši pieprasīta no iedzīvotāju puses.   
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 74 „Par finansējumu grāmatas izdošanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

17. § 
Par atlaižu atcelšanu SIA „Dundagas Veselības centrs”  

dienas stacionāra pacientiem 
A.Zumbergs 

Pamatojums 
MK noteikumi Nr.1046 no 11.01.2011.g. Dundagas novada Domes lēmums Nr.196. §1 no 
2009.g. 28.oktobra, protokols Nr.11, „Pacientu iemaksa dienas stacionārā 5 Ls (valsts noteiktā) 
tiek samazināta uz 3 Ls”. 
 
Izvērtējums 
2010. g. dienas stacionārā ārstējušās 254 personas (15 personas no citiem novadiem, kuru iemaksa 
bija 5 Ls- valsts noteiktā).  
Kopējais dienu skaits- 3148, no tiem Dundagas novada iedzīvotāji- 2796; no tiem represētie, 
trūcīgās personas, maznodrošinātās personas līdz 120.00 Ls, maznodrošinātās personas līdz 
150.00 Ls (50% apmērā) ir atbrīvotas. Kopā šī grupa veido- 369 dienas.  
Tātad, no 2796-369=2427 g/d.; 2427x2Ls=4854 Ls.  
 
Slēdziens: minētais Dundagas novada Domes lēmums rada SIA „Dundagas veselības centrs” 
ambulatorajā daļā zaudējumus 4854 Ls gadā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 75 „Par atlaižu atcelšanu SIA „Dundagas Veselības centrs” dienas 
stacionāra pacientiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
Tiek izsludināts 20 minūšu pārtraukums. 

 
18. § 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību 
A.Zumbergs, A.Felta 

 

Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 
Izvērtējums 
2011.gada 21.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nosūtījusi Dundagas 
novada domei vēstuli, kurā norādīts uz dažiem trūkumiem izstrādātajos Dundagas novada 
pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošos noteikumos Nr.2 “Grozījumi Dundagas novada 
pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālo palīdzību Dundagas 
novada iedzīvotājiem”. 
 
Izvērtējot ministrijas iebildes un līdzšinējos saistošos noteikumus gan pēc satura, gan formas 
secināms, ka lietderīgi būtu izstrādāt jaunus saistošos noteikumus sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības jomā. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 76 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

19.§ 
Par piedalīšanos projektā vasaras estrādes būvniecībai 

A.Zumbergs, G.Abaja, G.Pirvits 
Pamats: 
1. Dundagas novada Domes 24.03.2010 sēdes lēmums Nr.126 (protokols Nr.5. 9.§) 
2. LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem”” 13.2.punkts  

 
Izvērtējums: 
Dundagas novada Dome 24.03.2010 nolēma atbalstīt ieceri par piedalīšanos LAD projektu 
iesniegumu konkursā pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, lai īstenotu 
vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā būvniecību. 
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" laikā no 21.03.2011. līdz 26.04.2011. 
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 13.2.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem 
lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, 
norādot finansēšanas avotus. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 77 „Par piedalīšanos projektā vasaras estrādes būvniecībai”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

20.§ 
Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā 

A.Zumbergs, G.Abaja, R.Rūmniece, V.Rande, Ē.Bērzkalns, A.Felta 
 

Par piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas rīkotajā projektā „My Social 
Responsibility” (Mana sociālā atbildība) ar projektu „Lifta izbūve SIA Dundagas veselības centrs” 
un vienas palātas izveide ar 3 pacientu gultām īslaicīgai sociālai aprūpei. 

 
Pamatojums 
Pamatojums saskaņā ar  
„Rīcības plānu 2008-2012.g. 6. sadaļas „Sociālā aprūpe un veselība” 4. punktu- par invalīdu pārvadāšanai 
piemērotu iespēju (transportēšana) radīšanu; un  
Attīstības plāna  
6.3. punktu- Iespējami pilnvērtīgāku dzīves apstākļu nodrošināšana invalīdiem; un  
6.4. punktu- Medicīnas iestāžu labiekārtojuma un tehniskā aprīkojuma uzlabošana;  
SIA „Dundagas veselības centrs” projekta par ”Lifta izbūvi SIA Dundagas veselības centrā” pieņemšana un 
virzība apstiprināšanai Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā. 
 
Izvērtējums 
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 Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 2010.g.7.decembrī izsūtīja aicinājumu Nr.2-5. 
7/338/10 „Par piedalīšanos projektā.”  

 SIA „Dundagas veselības centrs”, saskaņojot pieteikumu ar Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāju A. Zumberga k-gu, nosūtīja projektu „Lifta izbūves projekts SIA Dundagas 
veselības centrā”. 

 2011.g.27.janvārī SIA valdes priekšsēdētājs piedalījās Latvijas– Lietuvas potenciālo 
projektu prezentācijā, kurā projektu akceptēja un virzīja tālākai apstiprināšanai.  

 Projekta īstenošanas laiks: 2012-2013.g.  

 Projekta realizācija- 26mēneši.  

 Dundagas novada Domei jāsedz līdzfinansējums 15% apmērā. 
Aptuvenās izmaksas: 39.000 
 
Debates: 
Uz G.Abajas jautājumu, kas ir projekta virzītājs, tiek dota atbilde – projekta virzītājs ir Valdis 
Rande. 
G.Abaja informē, ka iepazīstoties ar projekta nosacījumiem, pēc projekta realizēšanas, īslaicīgā 
sociālā aprūpe būs jānodrošina turpmākos piecus gadus, turpretī par to nevarēs ņemt samaksu, un 
šīs jaunizveidotās palātas pielietošanas gadījumā,  izmaksas gulsies uz pašvaldības pleciem. Vai 
iesniedzot projektu, nav jābūt gatavam tehniskajam projektam? Uz šiem jautājumiem atbildes nav. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, R. Rūmniece,  L.Vīksna, 
V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 1 
(G.Abaja – nav noskaidroti vairāki projekta iesniegšanas nosacījumi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 78 „Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

21.§ 
Par pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs” 

A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa, V.Rande, G.Abaja, A.Felta, S.Šnikvalde, L.Vīksna 
 

Pamatojums 
Dundagas novada domes 26.01.2011. lēmums Nr. 29 
 
Izvērtējums 
Izveidotā darba grupa ir iepazinusies ar ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksām SIA 
„Dundagas veselības centrā”. Dundagas novada Sociālajam dienestam jāveic pakalpojuma 
apmaksu izvērtēšana, apmaksas daļu, ko persona pati sedz  par ilgstošo sociālo aprūpi iestādē, un 
iztrūkstošo daļu, kura jāsedz no pašvaldības budžeta pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 275 
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”. 
 
Domes lēmums nav izpildīts, jo nav savlaicīgi saņemta informācija no VSAA. 
G.Abaja izsaka neizpratni, kādēļ VSPC pārveidojot par SIA netika pārslēgti līgumi un tika 
piemēroti iepriekšnoteiktie samaksas nosacījumi un apmēri. 
Darba grupa ir iepazinusies ar SIA izmaksām ilglaicīgajai sociālajai aprūpei, taču nav vēl skaidrs 
par uzturēšanās izdevumu segšanas kārtību. 
 
Secina, ka tālākai jautājuma virzībai ir nepieciešams apstiprināt uzturēšanās pakalpojuma 
izcenojumu SIA „ Dundagas veselības centrs” – Ls 15.10 dienā. 
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Tiek piedāvāts apstiprināt ilglaicīgās sociālās aprūpes izmaksas SIA „Dundagas veselības centrs” 
Ls 15,10 dienā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,  
Ē.Bērzkalns, G.Abaja, A.Felta), pret – nav, atturas – 4 (L.Vīksna, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, 
I.Jānberga)  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 79 „Par pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs” 1.punktu. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits,  S. 
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – 3 (G.Abaja – kādam ir jāatbild par lietu nesakārtotību, 
I.Jānberga, L.Vīksna), atturas – 1 (R.Rūmniece) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 79 „Par pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs” 2.-4.punktu. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 

 
22. § 

Par starpresoru vienošanos ar valsts institūcijām 
A.Zumbergs, G.Abaja, T.Liepa 

Pamatojums 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta ceturtā daļa, 58.panta otrā daļa, 59.panta pirmā daļa; 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta trešā daļa; Dundagas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 59.punkts 

 
Izvērtējums 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta trešā daļa nosaka, ka sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas 
par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna 
tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un 
piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā 
pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu. 
 
Esošajā brīdī ir sagatavots līgumprojekts starp Dundagas novada pašvaldību un VSAA, kura 
vēlas, lai par līguma slēgšanu būtu lēmusi dome. 
 
Pieļaujot, ka līdzīga līguma slēgšanas procedūra varētu būt arī tad, kad līgums tiks slēgts ar VZD, 
PMLP, NVA un CSDD, tad lēmums pieņemams arī par līguma slēgšanu ar minētajām 
institūcijām. 
Tiek ierosināts izdarīt grozījumus Dundagas pašvaldības nolikumā par priekšsēdētāja pilnvarām, 
slēdzot līgumus. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 80 „Par starpresoru vienošanos ar valsts institūcijām”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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23.§ 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts 
 
Izvērtējums 
2011.gada 18.februārī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta vēstule, 
kurā: 
1) sniegts viedoklis par īstenojamo tiesiskuma un lietderības kontroli pār pašvaldības centrālās 
administrācijas darbību; 
2) ieteikts no Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.punkta izslēgt vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
komisiju ierakstīt 13.punktā; 
3) atgādināts, ka saistošajiem noteikumiem pievienojamas paskaidrojuma raksts. 
 
Attiecībā par pirmo punktu secināms, ka jautājums par pašvaldības centrālās administrācijas 
tiesiskuma un lietderības kontroli ir atrisināts ar jau apstiprināto saistošo noteikumu 18.8 un 
25.punktu. Visticamāk ministrija minētos punktus nepamanīja. 
 
Attiecībā par otro punktu secināms, ka saistošajos noteikumos izdarāmi attiecīgi grozījumi. 
 
Attiecībā par trešo punktu secināms, ka saistošajiem noteikumiem pievienojams paskaidrojuma 
raksts. 

II 
Esošajā brīdī ir sagatavots līgumprojekts starp Dundagas novada pašvaldību un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūru, kura vēlas, lai par līguma slēgšanu būtu lēmusi dome, jo Dundagas 
novada pašvaldības nolikuma 59.punkta otrais teikums nosaka, ka par sadarbības, līdzdarbības un 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu slēgšanu lemj dome. 
 
Ņemot vērā, ka līdzīga satura līgumi visticamāk būs jāslēdz arī ar Valsts zemes dienestu, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru un Ceļu satiksmes drošības 
direkciju, būtu apsverama iespēja pašvaldības darba efektivizēšanai Dundagas novada pašvaldības 
nolikuma 59.punkta otro teikumu precizēt no tā izslēdzot sadarbības līgumu. Papildus ņemams 
vērā, ka sadarbības līgums ir Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII nodaļā regulēts līgums, kurš 
risina jautājumus iestāžu sadarbības jomā. 
 
Finanšu komiteja ierosināja : 

1) atstāt nolikumā pašvaldības sadarbības līgumu apstiprināšanu domes kompetencē, 
izņemot sadarbības līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām; 

2) Noteikt Finanšu komitejas sastāva izveidošanas principus, paredzot, ka Finanšu komitejas 
sastāvā tiek iekļauti pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji vai viņu prombūtnes laikā komiteju 
priekšsēdētāju vietnieki, domes priekšsēdētāja vietnieks un citi vēlēti deputāti, ievērojot 
nolikuma 4.1. punktā noteikto komitejas locekļu skaitu. 

 

III 
 

3) 2011.gada 16.marta Finanšu komitejas sēdē tika lemts noteikt Finanšu komitejas sastāva 
izveidošanas principus, paredzot, ka Finanšu komitejas sastāvā tiek iekļauti pastāvīgo 
komiteju priekšsēdētāji vai viņu prombūtnes laikā komiteju priekšsēdētāju vietnieki, 
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domes priekšsēdētāja vietnieks un citi vēlēti deputāti, ievērojot nolikuma 4.1.punktā 
noteikto komitejas locekļu skaitu. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 81 „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

 
24. § 

Par cirsmas izsoli 
 

Pamats: 

Likums “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punkts 

 

Izvērtējums: 

1. Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – mežs “Bišķi”. 

2. Šajā īpašumā koku vecums un stāvoklis ir tāds, ka tos būtu lietderīgi nocirst. 

3. SIA “Latvijas Lauku un konsultācijas centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu 

centrs” Ziemeļkurzemes filiāle ir  veikusi cirsmu novērtējumu. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 82 „Par cirsmas izsoli”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

25. § 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 

 
Izpilddirektors Ģ.Kalnbirze ziņo par domes iepriekšpieņemto lēmumu izpildi: 

1. Tiek gatavots reglaments Projektu ieviešanas un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļai. 

2. Ir pieņemti darbā visi plānotie darbinieki  
3. Ir izdots izpilddirektora rīkojuma par kārtību, kādā tiek pieņemti darbā darbinieki uz 

vakantajām vietām 
4. Ir realizēta iecere pašvaldības darbinieku nodrošināšanu ar darba mobilajiem telefoniem (5 

gb.) 
5. Ir noslēgt līgums ar SIA „Kolkas rags” par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. 
6. Ir sagatavots skiču projekts pils 2.stāva gaiteņa remontam (tiks izveidotas papildus 

tualete0 
7. Ir sagatavoti novērtējumi īpašumiem „Lorenči” Kolkā (7 tūkst.) un Pils iela 9 Dundagā 

(15 tūkst.) 
8. Intensīvi tiek meklēti risinājumi Kolkas sporta helles celtniecības pabeigšanai, lai to varētu 

izmantot sporta vajadzībām. 
9. Sastādot un pieņemot 2011.gada budžetu, ir pieļauta neprecizitāte – nav paredzēti līdzekļi 

skolēnu pārvadāšanai (~ 30 tūkst.) u.c. jautājumi. 
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26. § 
Par Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 

Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības 29010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47 „ Dundagas 
novada pašvaldības nolikums”  13.1.8.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, G. Abaja, R. Rūmniece,  
L.Vīksna, V.Rande, G.Pirvits,  S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas 
– nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 83 „Par Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

 
27. § 

Par komiteju un domes sēžu norises laikiem aprīlī 
 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 84 „Par komiteju un domes sēžu norises laikiem aprīlī”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
 
Sēde slēgta plkst.15.40. 
 
 
Protokols parakstīts 04.04.2011.  
 
 
Sēdes vadītājs       A.Zumbergs 
 
 
 
Protokolēja       S.Kokoreviča 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

  
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.58. 
30.03.2011. 

1.§ 
Par būvniecības ieceri Saules ielā 14 

 

Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkts, 21.pants; Dundagas novada domes 
2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.7 “Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem” 
1.punkts un Dundagas novada pagasta padomes 2005.gada 19.decembra saistošo noteikumu 
Nr.11 “Dundagas pagasta teritorijas plānojums” Apbūves noteikumu 4.3.3.punkts 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 
Atbalstīt Evitas Laukšteines būvniecības ieceri par tirdzniecības kioska būvniecību Dundagā, 
Saules ielā 14 (kadastra Nr. 8850 020 0213). 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.59. 
30.03.2011. 

2. § 
Par saistošo noteikumu atcelšanu 

 
Pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts; Aizsargjoslu likuma Pārejas 
noteikumu 2.punkts; Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 “Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem – apbūves noteikumi” 261.punkts. 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2011.gada 31.janvārī saņēmusi Dundagas novada domei adresētu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija norāda, ka: 
4. detālplānojums “Kalnāji” 2007.gada 19.martā apstiprināts, ignorējot Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 13.marta atzinumā Nr.9.5.-33.2/8 un Slīteres 
nacionālā parka administrācijas 2007.gada 5.marta atzinumā Nr.5.10.69 izteiktos iebildumus; 
5. pārapstiprinātā detālplānojuma “Kalnāji” risinājums ir pretrunā Kolkas pagasta teritorijas 
plānojumam ar grozījumiem; 
6. ievērojot to, ka detālplānojums ir pretrunā ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu un 
Dabas aizsardzības pārvalde jau tā izstrādes laikā ir norādījusi uz tā prettiesiskumu, Dabas 
aizsardzības pārvaldei, pamatojoties uz šo detālplānojumu, nav juridiska pamatojuma sniegt 
saskaņojumu meža zemes transformācijai, būvprojektam vai citu saskaņojumu. 
 
Šajā vēstulē, kā arī iepriekšējās vēstulēs, ministrija sniedz arī turpmāk minētos argumentus: 
Satversmes tiesas 2008.gada 27.marta sprieduma lietā Nr.2007-17-05 secinājumu daļas 
16.3.punktā uzsvērts – “kamēr Kolkas pagasta padome nav noteikusi normatīvo aktu prasībām 
atbilstošas ciemu robežas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nav tās 
apstiprinājusi visa teritorija, kas ietilpst neapstiprinātajās ciemu robežās, atrodas ārpus 
ciemiem.” 
Minētās sprieduma 16.4.punktā Satversmes tiesa norāda, ka Kolkas pagasta ciemu robežas nav 
apstiprinātas Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā, tāpēc teritorijas plānojumā iezīmētās ciemu 
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robežas juridiski nepastāv un uz šīm teritorijām pilnībā attiecas aprobežojumi, kas saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu noteikti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu 
teritorijās. 
 
Savukārt, detālplānojums 2007.gada 19.martā, kad tas tika apstiprināts pirmo reizi, cita starpā 
bija pretrunā Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās daļas 2.punktam, kas noteica, ka Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ārpus pilsētām un ciemiem jaunveidojamā zemes 
īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem. 
 
Iepriekš minētais nozīmē, ka 2007.gada 19.martā apstiprinātais detālplānojums bija 
prettiesisks. 
 
Šobrīd teritorijas plānojumā noteiktas ciemu robežas un detālplānojumā minētais 
īpašums atrodas ciemu robežās. Tomēr detālplānojumā minētā teritorija atrodas 
mežaines ar mājvietām teritorijā, attiecībā uz kuru teritorijas plānojuma 261.punkts cita starpā 
nosaka, ka šādā teritorijā atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās 
zemes vienības (parceles) nav mazākas par 2,0000 hektāriem. 
 
Ar iepriekš minēto pretrunā ir pārapstiprinātā detālplānojuma 3.3.punkts, kas paredz 
zemes vienību sadalīt 1,1613 ha, 1,2450 ha un 1,3478 ha lielās zemes vienībās. 
 
Ņemot vērā, ka 2007.gada 19.martā apstiprinātais detālplānojums bija prettiesisks un 
pārapstiprinātais detālplānojums neatbilst teritorijas plānojumam un atkal ir prettiesisks, 
konstatējams, ka tas ir atceļams. 
 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Atcelt Dundagas novada domes 2010.gada 29.septembra saistošos noteikumus Nr.36 
“Detālplānojums Nr.03/05/06 Kolkas pagasta Košraga ciema nekustamā īpašuma “Kalnāji” 
teritorijai, kadastra Nr.8862 003 0022”. 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.60. 
30.03.2011. 

3. § 
Par koncesijas līguma par Baložezera izmantošanu pārtraukšanu 

Pamatojums 
SIA „Jaunemari” iesniegums no 28.02.2011 Nr.Z-64. 

 
Izvērtējums 

2002.gada 1.augustā starp Dundagas pagasta padomi un SIA „Jaunemari” noslēgts līgums par 
Dundagas pagasta padomei piederošā īpašuma „Baložezers” nodošanu koncesijā. Tā mērķis bija 
aktīvās atpūtas organizēšana, tai skaitā atpūtas vietu ierīkošana un uzturēšana, ezerā un tam 
pieguļošajā teritorijā, peldvietu ierīkošana un uzturēšana. Koncesionāram ar līgumu tika noteikts 
veikt ieguldījumus objekta apsaimniekošanā viena gada laikā 15% apmērā no nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības. 

28.februārī saņemts iesniegums ar lūgumu pārtraukt Koncesijas līguma darbību ar 
01.03.2011. 
 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 
Piekrist koncesijas līguma darbības izbeigšanu ar šā gada 1. martu. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.61. 
30.03.2011. 

4. § 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Pamats: 

 Lienītes Iesalnieces iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi, 03.03.2011. 
Nr. I-70 

 Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 

 MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr.7 

 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 2.punktu: Teritorijas plānošanas uzdevums ir garantēt 
tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu. 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 26.08.2009. ar 
saistošiem noteikumiem Nr.7, plānotā teritorijas izmantošanas kartē īpašumā “Mežmači” ar kad. 
apz.8850-002-0032 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 1,1 ha platībā ir atļauts mainīt lietošanas 
mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu īpašumā “Mežmači” ar kad. 
apz.8850-002-0032 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,1 ha platībā atļaut apmežot un mainīt 
lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.62. 
30.03.2011. 

5. § 
Par zemes gabala atsavināšanu Pils ielā 3 (pie tirgus) 

Pamats: 

 SIA “Gabriēla” valdes locekļa Alda Anzenava iesniegums par vēlmi iegādāties pašvaldībai 
piederošu īpašumu Pils iela 3, 03.03.2011. Nr. A-69 

 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr.7 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļa 
 
Izvērtējums: 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumā zemes īpašuma Pils iela 3 plānotais 
(atļautais) zemes izmantošanas mērķis ir Sabiedrisko iestāžu teritorija, kas nozīmē zemesgabalus, 
kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai 
sociāliem nolūkiem un ietver valsts, pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, 
ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu izvietošanu. 
Pieteikuma iesniedzējs nav norādījis kādiem mērķiem vēlas iegādāties īpašumu. 
Dundagas pagasta padome 2006.gada augusta padomes sēdē 3.§. lēma par zemes īpašuma Talsu 
iela 1 sadalīšanu divos zemes gabalos: Talsu iela 1 atstājot zemi privatizēto ēku uzturēšanai, otru 
daļu Pils ielas pusē (tagadējo īpašumu Pils iela 3) atstājot pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
(tirgus paplašināšanai). 
Uz doto brīdi pašvaldība ir noslēgusi uz daļu no šī īpašuma nomas līgumu, lai varētu nodrošināt 
piekļuvi pastam izīrētām telpām un kanalizācijas sistēmu izvietojumam. 
Pašvaldības (publiskas personas) mantu likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 
4.panta 4.daļā ir noteikts to personu loks, kas var ierosināt pašvaldības mantas atsavināšanu. 
SIA “Gabriela” nav to personu lokā, kas var pašvaldībai ierosināt atsavināt tās īpašumu par labu 
ierosinātājam. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Atteikt SIA “Gabriela” pašvaldības īpašuma Pils iela 3 atsavināšanu. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
 

  
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

  
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.63. 
30.03.2011. 

6. § 
Par adrešu maiņu 

Pamats: 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkts 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Mainīt adreses Dundagas novada adresācijas objektiem saskaņā ar sekojošo sarakstu: 

Dundagas novada Kolkas pagastā     

Kolkas ciemā  

Adresācijas objekti Reģistrētā adrese Kods noteikt adresi: 

    

"Kolkas Laukgaļi" z.v. 
Nr.88620070137 un funkc. saist. 
ēkas ar Nr.  
88620070137001 
88620070137002 
88620070137003 
88620070137004 
88620070137005 
88620070137006 

„Kolkas Laukgaļi”, Kolka, 
Kolkas pag., Dundagas 
nov. 

10304508
6 

„Laukgaļi”, 
Kolka, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 

    

„Kolkas Purvziedi” z.v. 
Nr.88620070156 un funkc. saist. 
ēkas ar Nr. 88620070156001 
88620070156002 
88620070156003 
88620070156004 
88620070156005 
88620070156006 
88620070156007 

„Kolkas Purvziedi”, 
Kolka, Kolkas pag., 
Dundagas nov. 

10304626
4 

„Purvziedi”, 
Kolka, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 
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"Rolandi 6" z.v. Nr.88620070213, un 
funkc. saist. ēka ar Nr.  
88620070213001, kura sadalīta 8 
dzīvokļu īpašumos (telpu grupās) 

"Rolandi 6", Kolka, 
Kolkas pag. Dundagas 
nov. 

10304633
6 

"Rolandi", 
Kolka, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 

    

Mazirbes ciemā  

"Mazirbes Jūrnieki" z.v. Nr. 
88620020094 un funkc. saist. ēkas ar 
Nr.                              
88620020094001             
88620020094002 

"Mazirbes Jūrnieki", 
Mazirbe, Kolkas pag., 
Dundagas nov. 

10304086
4 

"Jūrnieki", 
Mazirbe, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 

    

"Mazirbes Vītoli" z.v. 
Nr.88620020148    un funkc. saist. 
ēkas ar Nr.              88620020148001                 
88620020148002             
88620020148003                     
88620020148004   

"Mazirbes Vītoli", 
Mazirbe, Kolkas pag., 
Dundagas nov. 

10304162
4 

"Vītoli", 
Mazirbe, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 

Pitraga ciemā  

"Krogi Pitragā" z.v. Nr.88620040050       
un funkc. saist. ēkas ar Nr.             
88620040050001             
88620040050002                
88620040050003                        
88620040050004                  
88620040050007                     
88620040050008 

"Pitraga Krogi 1", Pitrags, 
Kolkas pagasts, Dundagas 
nov. 

10304217
7 

"Krogi 1", 
Pitrags, Kolkas 
pagasts, 
Dundagas nov. 

    

"Krogi Pitragā" z.v. Nr.88620040051       
un funkc. saist. ēkas ar Nr.             
88620040051001             
88620040051002                
88620040051003                        
88620040051004                  

"Pitraga Krogi 2", Pitrags, 
Kolkas pagasts, Dundagas 
nov. 

10304218
5 

"Krogi 2", 
Pitrags, Kolkas 
pagasts, 
Dundagas nov. 

Saunaga ciemā  

"Saunaga Strautmaļi" z.v. 
Nr.88620050018 un funkc. saist. 
ēkas ar Nr.  
88620050018001                
88620050018002                       
88620050018003 

"Saunaga Strautmaļi", 
Saunags, Kolkas pag., 
Dundagas nov. 

10304349
2 

"Strautmaļi", 
Saunags, Kolkas 
pag., Dundagas 
nov. 

Vaides ciemā  

"Vaides Viļņi" z.v. Nr.88620060025         
un funkc. saist. ēkas ar Nr.   
88620060025001             
88620060025002                

"Vaides Viļņi", Vaide, 
Kolkas pag., Dundagas 
nov. 

10304386
1 

"Viļņi", Vaide, 
Kolkas pag., 
Dundagas nov. 

 

Dundagas novada Dundagas 
pagastā    

Mazirbes teritoriālajā ciemā  

Adresācijas objekti Reģistrētā adrese Kods noteikt adresi: 
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"Jaunpapardes" z.v. Nr.88500010037       
un funkc. saist. ēkas ar Nr.             
88500010037001             
88500010037002                
88500010037003                        
88500010037004                  

„Papardes”, Mazirbe, 
Dundagas pag., Dundagas 
nov. 

10346623
3 

„Jaunpapardes”, 
Mazirbe, 
Dundagas pag., 
Dundagas nov.  

 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.64. 
30.03.2011. 

7. § 
Par adrešu piešķiršanu 

7.1. Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
 
Izvērtējums:  
LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” paredz adresācijas 
objektiem, kas uzskaitīti noteikumu 2.punktā, piešķirt adreses.  
Saskaņā ar pašvaldībai pieejamo informāciju adresācijas objektiem, kas atrodas Dundagas novada 
Kolkas pagasta (kods 100013971) īpašumu  „Saulstari”, „Upmaļi”, „Dzintarvalki” un 
„Ozolzeme” sastāvā, nav piešķirtas adreses. 
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Īpašuma „Saulstari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620020032 un ar šo zemes 
vienību funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem  

88620020032001 
88620020032002 

piešķirt adresi „Saulstari”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads 
2.Īpašuma „Upmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620020127 un ar šo zemes 
vienību funkcionāli saistītajai būvei ar kadastra apzīmējumu  

88620020127001 
piešķirt adresi „Upmaļi”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads 
3.Īpašuma „Dzintarvalki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620010036 un ar šo zemes 
vienību funkcionāli saistītajai būvei ar kadastra apzīmējumu  

8862001036001 
piešķirt adresi „Dzintarvalki”, Kolkas pagasts, Dundagas novads 
4.Īpašuma „Ozolzeme” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620050111  
piešķirt adresi „Ozolzeme”, Saunags, Kolkas pagasts, Dundagas novads 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.65. 
30.03.2011. 

7. § 
Par adrešu piešķiršanu 

 
7.2. Pamatojums: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (2)daļa 

 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
 
Izvērtējums:  
Pašvaldības uzņēmums SIA “Ziemeļkurzeme” ir īstenojusi ūdenssaimniecības projektu saistībā ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un jaunu dūņu lauku izbūvi. Lai nodotu objektus 
ekspluatācijā ir nepieciešams veikt inventarizāciju, kuras veikšanai savukārt ir nepieciešams būvēm 
piešķirt adresi. Zemes īpašumam ar kad. apz. 8850-020-0256, uz kura atrodas notekūdeņu 
attīrīšanas būves ir piešķirts nosaukums Upmalas. Līdz ar to uz tā jau atrodošām būvēm ir 
piešķirama adrese Upmalas, bet jaunajiem dūņu laukiem Upmalas 1. 
Veicot esošo adresācijas objektu salīdzināšanu ar ierakstiem adrešu reģistrā ir konstatēts, ka 
Jaundundagā vairs nepastāv dzīvojamā māja ar adresi “Alkšbirzes”, kuru ir nepieciešams dzēst no 
adrešu reģistra. 
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 
(2)daļā noteiktajam adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Īpašuma „Upmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-020-0256 un ar šo zemes 
vienību funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8850-020-0256-001 un 8850-020-
0256-002 piešķirt adresi: Upmalas, Dundaga, Dundagas pagasta, Dundagas novads. 
 
2.Īpašumā „Upmalas” uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850-020-0256 ekspluatācijā 
nododamai dūņu lauku būvei piešķirt adresi: Upmalas 1, Dundaga, Dundagas pagasta, Dundagas 
novads 
3. Likvidēt adresi: Alkšbirzes, Jaundundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.66. 
30.03.2011. 

8. § 
Par Dundagas novada Dundagas pagasta  

teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu 
 
Pamatojums 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1)punkts. 
2. Teritorijas plānošanas likuma 7.panta (6)daļa. 
3. LR MK 06.10.2009. noteikumi nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. izstrādāt Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus; 
2. apstiprināt par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Guntu 
Abaju; 
3. apstiprināt Darba uzdevumu Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādei (lēmuma pielikums Nr.1) 
 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.67. 
30.03.2011. 

9. § 
Par detālplānojumu īpašumā “Ezeru Spīdolas” 

Pamatojums 

LR MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
76.punkts 
 
Izvērtējums:  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes doto darba uzdevumu ir notikusi īpašuma „Ezeru 
Spīdolas”, (kadastra Nr.88500020190) teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā 
apspriešana, kā arī ir saņemti atzinumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām. 
VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļai, LR Veselības ministrijas Veselības 
inspekcijai un AS „Latvenergo” nav iebildumu pret sagatavoto detālplānojuma 1.redakciju. 
VZD Kurzemes reģionālā nodaļa uzdod Gala redakcijā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši 
aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir norādījuši, ka ir izdoti jauni Ministru 
kabineta noteikumi, kas regulē meliorācijas sistēmu būvniecības kārtību. 
LR VARAM VVD Ventspils RVP savā atzinumā ir norādījusi uz vairākiem trūkumiem, kas 
jānovērš izstrādājot detālplānojuma Gala redakciju. Pamatojoties uz LR VARAM VVD Ventspils 
RVP atzinumu ir pieprasīta informācija no LR VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes. 
Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju atzinumi un konsolidēts pārskats 
par institūciju atzinumiem pievienots lēmuma projekta pielikumā.   
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pilnveidot nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) detālplānojuma 
1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī LR 
VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem un sagatavot detālplānojuma galīgo 
redakciju. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.68. 
30.03.2011. 

10.§ 
Par atkritumu apsaimniekošanu 

 
Pamatojums 
Atkritumu apsaimniekošanas likums no 01.01.2011. (8.pants.) 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Veikt atkritumu savākšanas iepirkumu kopā ar Talsu, Rojas, Mērsraga, Tukuma, Engures, 
Jaunpils novadu pašvaldībām. 
2.Deleģēt „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību „Piejūra”” SIA Publiskā iepirkuma 
dokumentācijas sagatavošanu 2011.gadā. 
3.Noteikt kā Dundagas novada pašvaldības kontaktpersonu Gunti Kārklevalku. 
4.Izveidot darba grupu Dundagas Novada pašvaldības Atkritumu savākšanas saistošo noteikumu 
izstrādāšanai jaunā redakcijā sekojošā sastāvā: 

 Aldons Zumbergs 

 Guntis Kārklevalks 

 Gunta Abaja 

 Aldis Pinkens 

 Andris Kojro 

 Ģirts Kalnbirze  

 Aigars Šturms 
 

 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
 



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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.69. 
30.03.2011. 

11.§ 
Par SIA „Kolkas Ūdens”  gada pārskatu  

 
 

Pamats: 
SIA „ Kolkas ūdens” iesniegtais 2010.gada pārskats. 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Apstiprināt SIA „Kolkas ūdens” 2010.gada pārskatu. 
 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.70. 
30.03.2011. 

12.§ 
Par amatu savienošanu Dundagas novada pašvaldībā 

 
Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Darba likuma 4.pants; Valsts pārvaldes iekārtas likums 
1.panta 1.,2.,3.punkts 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu. 
2. Izpilddirektoram sagatavot papildus informāciju par pašvaldības darbinieku noslogojumu. 

 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.71. 
30.03.2011. 

13.§ 
Par pašvaldības autotransporta centralizāciju 

 
Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants. 
 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Nodot pašvaldībai piederošo autotransportu Dundaga novada pašvaldības Saimnieciskā 
dienestā pārziņā līdz 2011.gada 1.maijam, izņemot Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja, Mazirbes 
speciālās internātpamatskolas un Kolkas pagasta pārvaldes autobusu.  
2.Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā, ka iestādēm/struktūrvienībām transporta pakalpojumiem 
plānotā degviela jāpārliek uz Saimnieciskā dienesta transporta budžetu. 
3. Izpilddirektoram sagatavot pārskatu par pašvaldības iestādēs noslēgtajiem patapinājuma 
līgumiem. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.72. 
30.03.2011. 

14. § 
Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā  

Pamats: 
Dundagas novada Domes 2011.gada 24.februāra lēmums Nr. 56 (prot.Nr.3., 19.par.) 

 Kolkas pamatskolas nolikuma XI sadaļa, kas nosaka grozījumu pieņemšanas un 

grozīšanas kārtību, kurā paredzēts, ka grozījumus nolikumā veic skolas direktors (88.p.) 

un apstiprina novada dome (89.p.). Novada domes kompetenci apstiprināt nolikumu un 

līdz ar to veikt arī grozījumus tajā, nosaka arī Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa 
„(2) Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs”. 

 Dundagas novada Domes  24.02.2011.lēmums Nr.56 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Veikt grozījumus Kolkas pamatskolas nolikumā 24.punktu izsakot šādā redakcijā:  

24. „Izglītojamo uzņemšana skolas internātā un pirmsskolas diennakts grupā notiek 

ar skolas direktora rīkojumu. Diennakts grupā un internātā uzņem: 

24.1. ar pašvaldības (pēc bērna dzīvesvietas) vadītāja iesniegumu bāreņus vai bez 

vecāku gādības palikušos bērnus, kuri pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti 

bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē; 

24.2. bērnus no trūcīgām ģimenēm, pamatojoties uz vecāku un dienesta pašvaldības 

(pēc bērna dzīvesvietas) vadītāja iesniegumu, ja bērns ir no citas pašvaldības, un  

sociālās palīdzības dienesta vadītāja atzinumu par ģimenes tiesībām uz šādu statusu; 

24.3. citus bērnus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ja izglītojamo skaits 

nesasniedz maksimāli pieļaujamo un ja pašvaldība (pēc bērna dzīvesvietas) vai vecāki 

sedz ēdināšanas un citus ar izglītības programmu īstenošanu nesaistītus izdevumus 

(par aprūpi, ja izglītojamais internātā vai diennakts grupā uzturas visu diennakti). 

2) Skolas direktorei veikt attiecīgās izmaiņas skolas nolikumā un nosūtīt Izglītības 

kvalitātes dienestam informāciju par veiktajām izmaiņām skolas nolikumā. 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.73. 
30.03.2011. 

15. § 
Par dzīvokļu jautājumiem 

Pamatojums 
Franča Sojas, p.k.___________-_________ iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un 
Sociālā dienesta apsekošanas akts un izziņa par sociālās palīdzības saņemšanu. 

 
 

Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Dundagas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Piešķirt dzīvokli Francim Sojam Dundagas novada Kolkas ciemā, „Zītari” dzīvoklis Nr.1 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.74. 
30.03.2011. 
 

16. § 
Par finansējumu grāmatas izdošanai 

Pamatojums:  
Jautrītes Freimutes un Dzintara Ērgļa iesniegums Dundagas novada Domei, saņemts 14.02.2011. 
ar Nr.F-48 
 
Izvērtējums:  
Grāmatas izdošanas idejas autori ir apzinājuši iespēju tās izdošanai piesaistīt finanšu līdzekļus, 
iesniedzot projekta pieteikumu VKKF projekta konkursā. SIA Talsu Tipogrāfija sastādījusi tāmi 
grāmatas izdošanai 500 eksemplāriem – Ls 1507,80. 
Izvērtēšanas procesā par tēmas aktualitāti Dundagas novadam apkopoti vidusskolas vēstures 
skolotāja Imanta Brusbārža, Centrālās bibliotēkas vadītājas Rutas Emerbergas un domes 
priekšsēdētāja Aldoņa Zumberga viedokļi. Grāmatas saturs skar šauru tēmu – vienu no Otrā 
pasaules kara notikumiem Dundagas novadā. Pedagoģiskajā procesā interesantāka un noderīgāka 
būtu tēma par visiem Otrā pasaules kara notikumiem Dundagā. I.Brusbārdis dara zināmu arī 
faktu, ka jau gatavs izdošanai ir pensionētā Dundagas vidusskolas skolotāja Kārļa Čodera 
veikums, izpētot  un aprakstot 1905.gada notikumus Dundagā.  
Bibliotēkas speciālisti no pieredzes apliecina, ka grāmata ar saturu par ebreju iznīcināšanu 
Dundagas nometnē Otrā pasaules kara laikā netiktu plaši pieprasīta no iedzīvotāju puses.   
  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Nepiešķirt Dundagas novada pašvaldības līdzekļus grāmatas par nacistiskās Vācijas okupēto 
Eiropas valstu ebreju iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā Dundagas nometnē sarakstīšanai un 
izdošanai. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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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 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.75. 
30.03.2011. 

17. § 
Par atlaižu atcelšanu SIA „Dundagas Veselības centrs”  

dienas stacionāra pacientiem 
 
Pamatojums 
MK noteikumi Nr.1046 no 11.01.2011.g. Dundagas novada Domes lēmums Nr.196. §1 no 
2009.g. 28.oktobra, protokols Nr.11, „Pacientu iemaksa dienas stacionārā 5 Ls (valsts noteiktā) 
tiek samazināta uz 3 Ls”. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atcelt Dundagas novada Domes 2009.gada lēmumu Nr. 196 par atlaižu piemērošanu dienas 
stacionāra pacientiem un atjaunot 2011.gada 11.janvāra MK noteikumos Nr.1046 noteikto 
pacientu iemaksas apmēru 5 Ls. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.76. 
30.03.2011. 

18. § 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību 

 

Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Uzdot Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai I.Mauriņai un Dundagas novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas juriskonsultam A.Šturmam līdz 2011.gada aprīļa Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejai sagatavot saistošo noteikumu projektu sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.77. 
30.03.2011. 

19.§ 
Par piedalīšanos projektā vasaras estrādes būvniecībai 

Pamats: 
1. Dundagas novada Domes 24.03.2010 sēdes lēmums Nr.126 (protokols Nr.5. 9.§) 
2. LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem”” 13.2.punkts  

 
Izvērtējums: 
Dundagas novada Dome 24.03.2010 nolēma atbalstīt ieceri par piedalīšanos LAD projektu 
iesniegumu konkursā pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, lai īstenotu 
vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā būvniecību. 
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" laikā no 21.03.2011. līdz 26.04.2011. 
Saskaņā ar LR MK 07.07.2008 noteikumu Nr.525 13.2.punktu pašvaldības domei ir jāpieņem 
lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, 
norādot finansēšanas avotus. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Iesniegt projektu „Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā” par kopējo 
summu Ls  65337,26, attiecināmās izmaksas Ls 53555,13 Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas aktivitātei 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 15.kārtā; 
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības 2012.gada budžeta 
līdzekļiem.  
3. Par projekta vadītāju noteikt Projektu ieviešanas un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
speciālistu Gunti Kļaviņu. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.78. 
30.03.2011. 

20.§ 
Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā 

 
Par piedalīšanos Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas rīkotajā projektā „My Social 
Responsibility” (Mana sociālā atbildība) ar projektu „Lifta izbūve SIA Dundagas veselības centrs” 
un vienas palātas izveide ar 3 pacientu gultām īslaicīgai sociālai aprūpei. 

 
Pamatojums 
Pamatojums saskaņā ar  
„Rīcības plānu 2008-2012.g. 6. sadaļas „Sociālā aprūpe un veselība” 4. punktu- par invalīdu pārvadāšanai 
piemērotu iespēju (transportēšana) radīšanu; un  
Attīstības plāna  
6.3. punktu- Iespējami pilnvērtīgāku dzīves apstākļu nodrošināšana invalīdiem; un  
6.4. punktu- Medicīnas iestāžu labiekārtojuma un tehniskā aprīkojuma uzlabošana;  
SIA „Dundagas veselības centrs” projekta par ”Lifta izbūvi SIA Dundagas veselības centrā” pieņemšana un 
virzība apstiprināšanai Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) apstiprināt piedalīšanos projekta „Lifta izbūve SIA Dundagas veselības centrs” ēkā Pils 

ielā 6, Dundagā, Dundagas novadā, virzību Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā 
par kopējo summu 39’000 Ls; 

2) izveidot SIA „Dundagas veselības centrs” palātu ar 3 gultām- īslaicīgai soc. aprūpei; 
3) Dundagas novada Dome garantē segt līdzfinansējumu 15% apmērā un priekšfinansēt 

projekta ieviešanas izdevumus 2012.gada budžetā; 
4) Sniegt jauno alternatīvo sociālo pakalpojumu– īslaicīgā sociālā aprūpe (līdz 30 dienām)  

vismaz 5 gadus pēc projekta ieviešanas. 
 5) Par projekta koordinatoru no Dundagas novada Domes apstiprināt Valdi Randi 
6) Par projekta grāmatvedi no Dundagas novada Domes apstiprināt Zintu Eizenbergu 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs         A.Zumbergs 
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(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.79. 
30.03.2011. 

21.§ 
Par pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs” 

 
Pamatojums 
Dundagas novada domes 26.01.2011. lēmums Nr. 29 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Apstiprināt ilglaicīgās sociālās aprūpes izmaksas SIA „Dundagas veselības centrs” Ls 
15,10 dienā 

2) Atlikt izskatīšanu uz SIK komitejas sēdi aprīlī, jo Sociālais dienests nevar izvērtēt 
ilgstošajā aprūpē esošo personu apmaksas daļu, jo no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras nav saņemtas izziņas par personu ienākumiem. 

3) Martā un aprīlī piemērot ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr.29 no 26.01.2001., 
noteikto fiksēto maksājumu norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem starp pašvaldību un 
SIA „Dundagas veselības centru” Ls 250,- mēnesī, kā pagaidu maksājumu. 

4) No 2011.gada maija piemērot MK noteikumus Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta”. 

 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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30.03.2011. 

22. § 
Par starpresoru vienošanos ar valsts institūcijām 

Pamatojums 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta ceturtā daļa, 58.panta otrā daļa, 59.panta pirmā daļa; 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta trešā daļa; Dundagas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 59.punkts 

 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

1) Saskaņot starpresoru vienošanos - līgumu slēgšanu ar VSAA, VZD, PMLP, NVA un CSDD 
par sadarbību informācijas sniegšanā; 
2) Starpresoru vienošanās – līgumi jānoslēdz nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 
30.aprīlim. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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(PROTOKOLS Nr.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.81. 
30.03.2011. 

23.§ 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

 
Pamatojums 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Apstiprināt Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta saistošos noteikumus Nr.4_ 
“Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 
“Dundagas novada pašvaldības nolikums”; 
2) Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to, ka jautājums par 
pašvaldības centrālās administrācijas tiesiskuma un lietderības kontroli ir atrisināts ar jau 
apstiprināto saistošo noteikumu 18.8 un 25.punktu. 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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Nr.82. 
30.03.2011. 

24. § 
Par cirsmas izsoli 

 
Pamats: 

Likums “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punkts 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

1. Pārdot izsolē pašvaldībai piederošajā īpašumā “Bišķi” cirsmas ar nogabala Nr.1 (0,50 ha, 

cirsmas vērtība 3890,02 Ls) un 7 (4,10 ha, cirsmas vērtība 32924,72 Ls) un sagatavot izsoles 

noteikumus. 

2. Noteikt izsoles sākuma cenu 36814,74 Ls (nogabala Nr.1 un 7.). 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
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Nr.83. 
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26. § 
Par Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 

 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības 29010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47 „ Dundagas 
novada pašvaldības nolikums”  13.1.8.punkts 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Izveidot Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā: 
1. Ģirts Kalnbirze – izpilddirektors-  komisijas priekšsēdētājs 
2. Zinta Eizenberga – finanšu speciāliste 
3. Guntis Kārklevalks – Projektu realizēšanas un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas vadītājs 
4. Guntis Kļaviņš - Projektu realizēšanas un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas speciālists 
5. Andris Kojro – Saimnieciskā dienesta vadītājs 

2) Noteikt komisijai izstrādāt komisijas nolikumu 
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Nr.84. 
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27. § 
Par komiteju un domes sēžu norises laikiem aprīlī 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

Noteikt Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju norises laikus februārī šādos datumos: 

13. –   plkst. 9.00  Attīstības un plānošanas komiteja 

14.-   plkst. 9.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja  

20. –  plkst. 9.00  Finanšu komiteja 

28. -  plkst. 9.00  DOMES SĒDE 
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