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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 
(ar  03.11.2011. labojumiem (lēmums Nr.316., prot.Nr.18., 4.§) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.14. 

2011.gada 29.septembrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.05 
Sēdē piedalās 12 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Irina Jānberga, , Valdis Rande, 
Asja Felta,  Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš, Benita Ose, Regīna Rūmniece, Aldons 
Zumbergs, Linda Vīksna, Ēriks Bērzkalns 
Nepiedalās: Tija Liepa - darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Agita 
Vagenmeistere, Aija Tarlapa, Uldis Katlaps, Guntis Kļaviņš, Anita Lavrenova, Baiba Dūda, 
Raitis Sirkels, Aiga Štrausa, Andris Kojro 
Pieaicināti: „Viktorija DR” īpašniece Drosma Greiško 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Deputāts A.Zumbergs informē, ka veic sēdes audio ierakstu.  
Sēdes vadītājai A.Zumbergs iesniedz iesniegumu ar priekšlikumiem par izmaiņām sēdes 
darba kārtībā. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, 
R.Rūmniece, L.Vīksna), pret – 5 (G.Pirvits,  Ē.Bērzkalns, V.Rande,  S.Šnikvalde, 
A.Zumbergs), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
2. Par jumta remontu PII „Kurzemīte” 
3. Par līdzekļiem malkas iegādei 
4. Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases izbūvei 
5. Par Kolkas internāta izmaksām 
6. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā /SIK komiteja/ 
7. Par pils telpu nomas izsoli 
8. Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā 
9. Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4 
10. Par budžeta grozījumiem 
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
12. Par parāda piedziņu 
13. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
14. Par braukšanas maksas segšanu izglītojamajiem 
15. Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” nomas maksu 
16.Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas projektu 
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17. Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu 
18. Par pašvaldības zemes gabala „Meža ielas apbūve” nomu 
19. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Lecnieki” 
20. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
21. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību 
22. Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu  
23. Par ielas nosaukuma piešķiršanu 
24. Saistošo noteikumu „Par Dundagas novada simboliku” apstiprināšana 
25. Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana 
26. Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī 
27. Par dzīvokļu jautājumiem 
28. Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu 
29. Par atļauju apvienot amata pienākumus 
30. Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē 
31. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
32. Par zemes vienības atdalīšanu 
33. Par zemes īpašuma sadalīšanu 
34. Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa atcelšanu 
35. Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa iecelšanu 

Tiek ierosināts iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumus: 
36. Par 18.novembra pasākumu 
37. Par finansējumu projektam „Jaunatne darbībā”  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1) Iekļaut darba kārtībā 36. un 37.punktus un izslēgt no darba kārtības  
7.punktu. 

2) 37.punktu skatīt kā 7.punktu un 15.punktu skatīt kā 10.punktu. 
 
Sēdes vadītāja iepazīstina ar 5 deputātu (A.Zumbergs, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, 
V.Rande) parakstītu priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta statusa likums” 5.panta otrās daļas 4.punktā noteiktajām 
tiesībām, par sekojošu grozījumu veikšanu izsludinātajā sēdes darba kārtībā: 

1. Darba kārtības 1.punktu izteikt šādā redakcijā „Izpilddirektora un domes 
priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi” 

2. Izslēgt no darba kārtības 13.punktu „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. 
Pamatojums- nav ievēroti likuma „Par pašvaldībām” 43`.panta ceturtās daļas 
nosacījumi 

3. Izslēgt no darba kārtības 14.punktu „Par braukšanas maksas segšanu 
izglītojamajiem”. Pamatojums-  
1) nav ievēroti likuma „Par pašvaldībām” 43`.panta ceturtās daļas nosacījumi 
2) Jautājuma sagatavošanas procesā pārkāpti  likuma „Par pašvaldībām” 

56.panta otrās daļas nosacījumi un nav ievērota likuma 33.pantā un 
pašvaldības nolikumā noteiktā kārtība 

3) Noteikumu sagatavošanā nav ievērots 2011.gada 24.augusta Dundagas domes 
lēmums Nr. 25 (protokols Nr.13) 

4. Izslēgt no darba kārtības 24.punktu „Saistošo noteikumu „Par Dundagas novada 
simboliku” apstiprināšana””. Pamatojums- nav ievēroti likuma „Par pašvaldībām” 
43`.panta ceturtās daļas nosacījumi 
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Domes priekšsēdētāja G.Abaja norāda, ka nevarēs sniegt detalizētu ziņojumu par 
lēmumu izpildi, jo ziņojums šajā domes sēdē netika plānots un ierosinājums iekļaut to 
darba kārtībā, nav bijis savlaicīgs. 

 
Tiek aicināti balsot par ierosinājumu mainīt izsludinātās sēdes darba kārtības 1.punkta 
reakciju, izsakot to šādi „Izpilddirektora un domes priekšsēdētājas ziņojums par 
lēmumu izpildi”. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, V.Rande,  S.Šnikvalde, 
A.Zumbergs,), pret - 7 (G.Abaja,  I.Jānberga,  A.Felta,  A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, 
L.Vīksna), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Atstāt 1.punktu negrozītu. 
 
Tiek aicināti balsot par ierosinājumu izslēgt  no darba kārtības 13.punktu 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs,), pret - 5 (I.Jānberga,  A.Felta,  B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), 
atturas – 1 (G.Abaja) 
Lēmums netiek pieņemts. 
 
A.Zadiņš ierosina jautājumus par saistošo noteikumu pieņemšanu skatīt ārkārtas domes 
sēdē. 
Sēdes vadītāja izsludina 10 minūšu pārtraukumu. 
 
Pēc pārtraukuma sēde tiek turpināta.  
Juriskonsults skaidro, ka pēc konsultācijām Ar VARA ministriju, būtu lietderīgi izslēgt 
jautājumus par saistošo noteikumu pieņemšanu no šīs dienas sēdes darba kārtības. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Izslēgt no izsludinātās domes sēdes darba kārtības 13., 14., 24.punktu.  
 
Sēdes vadītāja plkst.13.50 izsludina 10 minūšu pārtraukumu un pārtraukumā izsludina 
ārkārtas domes sēdi š.g. 29.septembrī plkst. 17.00, par ko informē visus deputātus.  
 
Pēc pārtraukuma sēde tiek turpināta un skatīti jautājumi šādā kārtībā: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
2. Par jumta remontu PII „Kurzemīte” 
3. Par līdzekļiem malkas iegādei 
4. Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases izbūvei 
5. Par Kolkas internāta izmaksām 
6. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā /SIK komiteja/ 
7. Par finansējumu projektam „Jaunatne darbībā”  
8. Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā 
9. Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4 
10. Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” nomas maksu  
11. Par budžeta grozījumiem 
12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
13. Par parāda piedziņu 
14. Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas projektu 
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15. Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu 
16. Par pašvaldības zemes gabala „Meža ielas apbūve” nomu 
17. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Lecnieki” 
18. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
19. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību 
20. Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu  
21. Par ielas nosaukuma piešķiršanu 
22. Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana 
23. Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī 
24. Par dzīvokļu jautājumiem 
25. Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu 
26. Par atļauju apvienot amata pienākumus 
27. Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē 
28. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
29. Par zemes vienības atdalīšanu 
30. Par zemes īpašuma sadalīšanu 
31. Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa atcelšanu 
32. Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa iecelšanu 
33. Par 18.novembra pasākumu 

 
1.§ 

Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
M.Griciks, G.Abaja, A.Zumbergs, V.Rande, G.Pirvits 

 
Novada domes izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par iepriekš pieņemto domes 
lēmumu izpildi un par citām aktualitātēm: 

1. Pabeigts plānotais remonts Dundagas Mākslas un mūzikas skolas telpās 
2. Kubalu skolas projekta realizācija ir darbu nodošanas procesā 
3. Kolkas Tautas nama rekonstrukcija ir darbu nodošanas procesā 
4. Ierīkots žogs mazās skolas sporta laukumam 
5. Veikts iepirkums Mazirbes internāpamatskolas siltumtrases rekonstrukcijas 

darbiem 
6. Noslēgts līgums par mazās skolas jumta remontu 
7. Konkursa kārtībā ir izraudzīts Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs – Lauris 

Laicāns 
8. Veikta pašvaldības iestādēs esošā malkas atlikuma uzmērījums un konstatēts, ka 

jāpilnveido uzskaites sistēma 
9. Ir notikušas Dundagas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sanāksmes par 

apsaimniekošanas jautājumiem. Dundagā dots apdomāšanas laiks 
apsaimniekošanas veida izvēlei, savukārt Kolkā ir problēmsituācija – nav 
nevienas institūcijas, kas varētu uzņemties apsaimniekošanu. 

Jautājumi: 
A.Zumbergs - Kādā procesā ir novada Attīstības programmas izstrāde? – Šobrīd ir 
piesaistīts speciālists (Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs), kurš šo procesu 
uzraudzīs un virzīs, kā arī sekos programmas izstrādes apstiprināto termiņu 
ievērošanai. 
V.Rande - Kādēļ komitejās vairs nenotiek pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
darba izvērtēšana (vadības ziņojumi), piemēram Dundagas vidusskola, Sociālais 
dienests, par nodoto TIC funkciju izpildi (pēc līguma atskaitei jābūt 1x cet.) u.c.? – Uz 
nākamo SIK komitejas sēdi būs apkopoti materiāli par TIC darbību un sniegts 
ziņojums. Ir bijusi apspriede ar visām sociālo funkciju veicošajām iestādēm. 
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V.Rande - Kādēļ nav izveidota Ētikas komisija? Ir sakrājušies ļoti daudz jautājumi, 
kurus gribētos iesniegt. – Šī jautājuma risināšana iekļauta nākamā mēneša 
veicamajos darbos. 
A.Zumbergs- Visām pašvaldībām līdz 1.oktobrim ir jāpārstrādā saistošie noteikumi 
par atkritumu apsaimniekošanu, vai tas tiek darīts? Kā notiek pārbaudes teritorijas 
sakopšanai?– Par to atbildīgs ir G.Kārklevalks un pie tā tiek strādāts. 
A.Zumbergs- Kāda iespēja ir kaut ko pajautāt domes priekšsēdētājai? – G.Abaja- Šādu 
jautājumu varam iekļaut nākamās domes sēdes darba kārtībā, taču esmu gatava 
diskutēt un uzklausīt deputātu viedokļus arī citā laikā, ārpus sēdēm, uzklausīšu 
konstruktīvus priekšlikumus un aicinu uz sadarbību. 
 
 

2.§ 
Par jumta remontu PII „Kurzemīte” 

G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Veicot jumta apsekošanu ir secināts-,  
1.Iepriekš, veicot fasādes siltināšanas darbus, jumta daļa nav pareizi nosegta un līdz ar 
to ir iespējama ūdens nokļūšana zem jumta seguma.  
2. Zem jumta seguma krājas ūdens un vietām tas ir caurs vai deformējies 
 
Piedāvātais  risinājums- Ir sastādītas tāmes (lētākais piedāvājums 1747,06Ls) Tāmē 
paredzēts novērst jumta seguma bojājumus un uzstādīt parapetus. Papildus darbs-
nostiprināt katlumājas skursteņa tauvu.  Minētie remonta darbi varētu problēmu 
novērst uz dažiem gadiem.  
Līdz ar to ir jālemj par to, vai bērnudārzam uzstādāms jauns slīpa veida jumts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 242 „Par jumta remontu PII „Kurzemīte””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
3.§ 

Par līdzekļiem malkas iegādei 
Ziņo: A.Kojro; G.Abaja, V.Rande 

 
Par malkas iepirkšanu 2012.gada 1.ceturksnim 

PAMATOJUMS 

Likums par pašvaldībām 15.panta 2.p.,saistošie noteikumi par pašvaldības 2011.gada 
budžetu.  
 
MĒRĶIS 
Pašvaldības iestāžu nodrošināšana ar kurināmo-malku 2012.gada 1.ceturksnī 
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IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi malkas iegādei PII Kurzemīte, Vārpniekiem, 
Vīdales skolai  Ls 13455 ,Pilij Ls 10736 par Ls 19,50 m3, t.sk. PVN. Pēc cenu aptaujas 
rezultātiem, SIA Krauzers  piedāvāja malku par Ls 23,18 m3, , t.sk. PVN un LVM par Ls 
20,52, t.sk. PVN. Tā kā 2011. gada budžetā malka bija paredzēta iepirkt par mazāku 
summu, tad faktiski budžeta ietvaros, malka nebija iespējams iegādāties 105 m3 apmērā 
un esošais budžeta plāns pārtērēts par Ls 2101. Ar faktiski iepirkto malku pietiek 
2011.gadam, bet ņemot vērā malkas piegādes grūtības ziemas apstākļos un svaigi 
zāģētas malkas lielo mitrumu, būtu lietderīgi iegādāties 2011.gadā malku 2012.gada 
1.ceturksnim. Papildus 2012. gada 1.ceturksnim būtu nepieciešams iegādāties no LVM: 
110m3 par Ls 2257,20 pilij un 100m3 par Ls 2052,00 lielai skolai. 
Ieteikums: turpmāk malku iepirkt visai apkures sezonai, nevis budžeta gadam. 
Uz jautājumu, vai ir iespējams veikt inventarizāciju, tiek atbildēts, ka inventarizācija tiek 
veikta periodiski un izlietotais malkas daudzums norakstīts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 243 „Par līdzekļiem malkas iegādei”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
4.§ 

Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas 
siltumtrases izbūvei 

G.Abaja 
Pamatojums: 

1. Iepirkumu procedūras DND/2011/13 rezultāti. 
2. Dundagas novada domes lēmums Nr. 224. 11.§. no 24.08.2011. 

Mērķis 

Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases tīklu renovācija. 
 
Izvērtējums: 
2011. gada 12. septembra iepirkumu komisijas sēdē tika atvērts vienīgais piedāvājums 
uz izsludināto iepirkumu procedūru par Mazirbes speciālās internātpamatskolas 
siltumtrases tīklu renovāciju, identifikācijas Nr. DND/2011/13. 
 Piedāvājumu iesniedza SIA „CO Sistēmas”, kuri piedāvā veikt Mazirbes speciālās 
internātpamatskolas siltumtrases tīklu renovāciju par Ls 28148,55 ar PVN. Šim mērķim, 
izejot no tehniskā projekta, budžetā bija paredzēti Ls 25645,00. Rodas starpība Ls 
2503,55 apmērā. Izanalizējot situāciju, nepieciešamie līdzekļi iespējams atrast skolas 
budžetā un no finanšu līdzekļu atlikuma kontā, kuri ir palikuši pēc ES projekta „Mazirbes 
speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” realizēšanas.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 244 „Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas 
siltumtrases izbūvei”. Lēmums pievienots protokolam. 
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5.§ 
Par Kolkas internāta izmaksām 

G.Abaja, G.Pirvits 
Pamatojums: 

1. Kolkas pamatskolas nolikums. 
2. 30.03.2011. g. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 72, 14.§ par izmaiņām Kolkas 

pamatskolas nolikumā. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 245 „Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas 
siltumtrases izbūvei”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

6.§ 
Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā 

G.Abaja 
Pamatojums: 
Likuma Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa „(2) Vispārējās izglītības iestādes 
nolikumu apstiprina tās dibinātājs”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 246 „Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

7.§ 
Par finansējumu projektam „Jaunatne darbībā” 

Ziņo: Z.Eizenberga, A.Štrausa; G.Abaja, A.Felta, A.Zumbergs 
Pamatojums: 
1. 28.09.2011. g. iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas. 
2. Noslēgtais līgums ar Valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

nr. LV-11-44-2011-R3 no 30.08.2011. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, L.Vīksna), pret nav, atturas – 
nav (R.Rūmniece izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 247 „Par finansējumu projektam „Jaunatne darbībā””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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8.§ 
Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā 

G.Abaja, G.Pirvits 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 248 „Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas 
vidusskolā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

9.§ 
Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4 

G.Abaja, A.Felta 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 249 „Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

10.§ 

Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” nomas maksu 

Ziņo G.Kļaviņš 

 PAMATOJUMS 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmums Nr.208. 
• Drosmas Greiško 19.07.2011. pieteikums izmantot pirmpirkuma tiesības 

īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijā. 
• Dundagas pagasta padomes 27.03.2006. lēmums Nr.70. 
• Administratīvās apgabaltiesas 14.09.2009. sprieduma [17] punkts. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 35.panta 1.daļas 

2) punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 250 „Par pašvaldības īpašuma Pils iela 6 nomas maksu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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11.§ 
Par budžeta grozījumiem 

G.Abaja 
Pamatojums: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par grozījumiem 2011. gada 
budžetā. 
 

Izvērtējums: 
Dundagas novada 29.09.2011. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par grozījumiem 2011. 
gada Dundagas novada pašvaldības budžetā tabulas veidā un pielikumos atspoguļo 
sekojošu ieņēmumu un izdevumu palielinājumu kopsummā par Ls 232 079,00, tajā 
skaitā no budžetā papildus ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem 
nenodokļu ieņēmumiem par Ls 13 930,00, no ES programmas „Jaunatne darbībā” 
līdzekļiem skolas projektam Ls 11 428,00 un no mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai, 
mācību līdzekļiem un uzturēšanas izdevumiem Ls 206 721,00. 
Dundagas novada 29.09.2011. g. budžeta grozījumos veiktas sekojošas izmaiņas: 
Kolkas pagasta pārvaldes budžeta izdevumi par Ls 10348,00 ( no ieņēmumiem Ls 
4530,00 uz Kolkas pamatskolas ēdināšanas izdevumiem un remontiem, Ls 2100,00 no 
atlikumā uzkrāto zvejas licenču nomas maksām uz transporta pakalpojumiem un Ls 
3718 no Dundagas novada domes kases par papildus darbiem Kolkas tautas nama 
rekonstrukcijā); 
Sabiedriski derīgais darbs  budžeta izdevumu daļa palielināta par Ls 11314,00 no 
atlikumā esošajiem, iepriekšējos divos gados uzkrātajiem ES līdzekļiem nodarbinātības 
veicināšanai; 
Pārējās vides aizsardzības pasākumu budžets palielināts par Ls 3749,00 no NĪ un 
projektu ieviešanas nodaļas malkas iegādei 2012. gada pirmajam ceturksnim. 
Transporta budžeta izdevumu daļa palielināta par Ls 1000,00 (plānoto līdzekļu 
pārdale starp transporta un ielu apsaimniekošanas budžetiem); 
Pils budžeta izdevumu daļa palielināta par Ls 2942,00 no NĪ un projektu ieviešanas 
nodaļas malkas iegādei 2012. gada pirmajam ceturksnim. 
NĪ un projektu ieviešanas nodaļas budžets samazināts par Ls 8968,00. Līdzekļi 
novirzīti skolas projekta ES programmā „Jaunatne darbībā” līdzfinansējumam un 
priekšfinansēšanai, malkas iegādei skolai un pilij.  
Izglītības izdevumu daļa palielināta par Ls 229 536,00 no mērķdotācijām pedagogu 
atlīdzībai, mācību līdzekļiem un uzturēšanas izdevumiem un par Ls 13984,00 Dundagas 
vidusskolas projekta realizācijai. 
Pabalstu budžeta izdevumu daļa samazināta par Ls 14 358. Līdzekļi novirzīti 
transporta izdevumu kompensācijai uz skolas budžetu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 251 „Par budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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12.§ 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

• Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 08.06.2011. vēstule Nr. 2-04.1-
K/196 

• Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas  likuma 25. pants. 

• Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts. 
• Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 252 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
13.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
 bezstrīda kārtībā 

G.Abaja 

13.1. Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aināra Zeļģa, personas kods 010783 - 12536. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

23.08.2011. vēstule Nr. 15855 (saņemta Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldē 
26.08.2011., iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/11). 

 
Mērķis 
   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 253 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 
kārtībā”. Lēmums pievienots protokolam. 
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13.2. Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ilzes Driekas, personas kods 111071 - 12517. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

23.08.2011. vēstule Nr. 15857 (saņemta Dundagas novada Domē 26.08.2011., 
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/11/1315). 

 
Mērķis 
   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 254 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 
kārtībā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

14.§ 

Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas projektu 
Ziņo: G.Kļaviņš, A.Šturms; G.Abaja 

 
Jautājuma izskatīšanā piedalās pieaicinātā persona Drosma Greiško. 

PAMATOJUMS 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmums Nr.208. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 40.panta 1.daļa, 

41.panta 1.daļa. 

MĒRĶIS 

Pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa tiesiskuma nodrošināšana. 

IZVĒRTĒJUMS 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmumu Nr.208 (protokols Nr.12. 33.§) 
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 
komisijai ir uzdots izstrādāt objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu. 
Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to privatizējamā zemesgabala privatizācijas 
projekts ir izstrādāts saskaņā ar Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju” 40.panta 1.daļu, kas nosaka pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas 
projekta saturu. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.panta 
1.daļu pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti jāizskata novada domei 
piedaloties privatizācijas subjektam un jāpieņem lēmums par privatizācijas projekta 
apstiprināšanu. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 255 „Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas 
projektu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums. 
 
 

15.§ 
Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu 

G.Abaja, A.Zumbergs 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmā un otrā daļa 
 
MĒRĶIS 
Samazināt apdrošināšanas izmaksas tehnikai un pievērst uzmanību arī citiem 
apdrošināšanas veidiem. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
ESOŠĀ SITUĀCIJA 
Izskatot jautājumu par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu ir noskaidrots, ka pašlaik no 
pašvaldības līdzekļiem tiek apdrošinātas tikai tehnikas vienības, kas piedalās ceļa 
satiksmē. Līdz šim ir iestrādes ar vienu apdrošināšanas kompāniju- BALTA, kura veic 
ikgadēju polises atjaunošanu katram transporta līdzeklim atsevišķi. Līdz ar to netiek 
noskaidroti citu apdrošināšanas kompāniju piedāvājumi. 
Nekustamie īpašumi netiek apdrošināti, ja neskaita bibliotēkas, kuras ir apdrošinātas- 
ne no pašvaldības budžeta 
Ir apdrošināti daži pašvaldības darbinieki, kuriem koplīgumā tas ir paredzēts-ne no 
pašvaldības budžeta. 
 
SECINĀJUMS: 
Izvērtējot situāciju secina, ka jāaktualizē jautājums par apdrošināšanu, jo: 

1. Ir iespējams apdrošināt tehniku lētāk 
2. Jānosaka kuras ēkas būtu apdrošināmas 

3. Kā atbalsts darbiniekam var kalpot iespēja saņemt veselības apdrošināšanu. 

PRIEKŠLIKUMS: 
1. Veikt tehnikas, kā vienota kopuma apdrošināšanu un veikt cenu aptauju. Tādejādi 

pilnīgi iespējams samazināt kopējo apdrošināšanas maksu par 5-15%. Ņemot 
vērā ka pašlaik visas tehnikas apdrošināšana izmaksā 1916Ls, tad varam 
ieekonomēt kā minimums 95Ls-280Ls. gadā 
Pēc izpilddirektora ieteikuma labākās cenas noteikšanai ir interneta vietne 
www.iepirkumi.lv, jo esmu pats izmantojis to privāti un prakse rāda, ka rezultāts 
ir ļoti labs. Turklāt tas ir bezmaksas pakalpojums. Tomēr par kritēriju vajadzētu 
noteikt tās kompānijas kurām mēs uzticamies. Mans priekšlikums ir pieņemt 
šādu apdrošināšanas kompāniju priekšlikumus: Balta; Baltijas Apdrošināšanas 

Nams; Baltikums; Balva; BTA; Ergo; Gjensidige; Seesam Latvia; IF. 
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2. Lai arī pašvaldība var cerēt uz valsts atbalstu, nelaimes gadījumos ar pašvaldības 
īpašumu, jāņem vērā ka naudas saņemšana problēmu atrisināšanā parasti ir 
laikietilpīgs process, kā arī nav garantijas, ka valsts izsniegs pietiekami daudz 
līdzekļu pilnīgai problēmas novēršanai, iesaku izskatīt jautājumu par ēku 
apdrošināšanu. Iespējams jāapdrošina ēkas ar paaugstinātu risku vai arī nesen 
remontētās ēkās (ar paaugstinātu vērtību).  
Apdrošināšana jāveic atsevišķi par katru objektu ar cenu aptauju.  

 Nekustamā īpašuma objekti – Dundagas pils, Pašvaldības ēka, Kultūras nams, 
Veselības centrs(Pils iela 6),  Bērnudārzs, Skola (lielā un mazā),Kubalu skola, 
Vīdales skola (bibliotēka), Elektro katlumāja, Pansija Jaundundaga, Kolkas 
pašvaldības ēka, Kolkas tautas nams, Kolkas pamatskola, Kolkas „Pastnieki”, 
Kolkas „Zītari”, Kolkas Bērnudārzs, Mazirbes skola, Skolotāju māja 2, Kolkas 
Pārsūknēšanas stacija , Kolkas Attīrīšanas stacija, Dundagas attīrīšanas stacija, 

SAC Stacija  

Lai saprastu aptuvenās izmaksas- Piemērs: Dundagas pašvaldības ēkas platība ir 
567 m2 un tās apdrošināšanas vērtība aptuveni būtu 226’800Ls.  Apdrošināšana 
uz gadu sastādītu aptuveni 90-120Ls 

3. Kā darbinieku motivēšanas instruments ir darbinieku veselības apdrošināšana.  
Pašvaldība var noslēgt kolektīvo apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju par 
pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu, tomēr izdevumus par 
apdrošināšanas polisēm veic paši darbinieki, kuri vēlas apdrošināties. Tātad ar 
pašvaldības starpniecību, darbiniekam ir iespējams iegūt izdevīgu medicīnisko 

aprūpes tarifu, kas pašai pašvaldībai nemaksās neko.  

Tiek rosināts, pirmkārt, domāt par izglītības iestāžu, pils, Kubalu skola, pansijas 
„Jaundundaga” apdrošināšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 256 „Par pašvaldības īpašumu apdrošināšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

16.§ 
Par pašvaldības zemes gabala „Meža ielas apbūve” nomu 

G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 
1.Ivara Nierliņa iesniegums Nr. N-383 no 31.08.2011. 
2.Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. 16.3. un 18.punkti. 
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4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7. „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 257 „Par pašvaldības zemes gabala „Meža ielas apbūve” nomu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

17.§ 
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Lecnieki” 

G.Abaja 

Pamats: 

• Jura Pētersona iesniegums par īpašuma „Lecnieki” ar kadastra Nr.8850-004-0028 
sadalīšanu, reģ. Nr. P-393, 07.09.2011. 

• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
 
Mērķis: Nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums:  
Īpašums „Lecnieki” ar kadastra Nr. 8850-004-0028 sastāvošs no zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-004-0028 67,3 ha platībā atrodas Lapmežciema teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar kad.apz. 8850-004-0028 atdalīt aptuveni 2 ha 
gabalu, atbilstoši iesniegumam pievienotajai shēmai. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Lecnieki” zemes vienība ar 
kad.apz.8850-004-0028 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības 
teritorija” (LT) un „Meža teritorija” (MT).  
Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu 
Nr.7 prasībām. 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 
izstrādājams zemes ierīcības projekts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 258 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Lecnieki””.  
Lēmums pievienots protokolam. 
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18.§ 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

G.Abaja 

18.1. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Gobzemes” sadalīšanai (izstrādāts 02.09.2011.) 

• Dundagas novada Domes 22.06.2011. sēdes lēmums Nr.169 (protokols Nr.11, 24§) 
„Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes”.  

• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, 
atturas – nav (L.Vīksna izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 259 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

18.2. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Alakstes Kalndārzi” sadalīšanai (izstrādāts15.08.2011.) 

• Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.477  
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 260 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

18.3. Pamats: 

• SIA „Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma „Lauļi-
4” sadalīšanai. Vēstule reģistrēta Dundagas novada Domē 25.08.2011., Nr. DD-3-
31.2/11/1311 

• Iesniegums par nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam, reģistrēts 
Dundagas novada Domē 05.09.2011., Nr. K-391 

• Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.478 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada pašvaldības 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas 

novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 261 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

18.4. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Rīgzemes” sadalīšanai (izstrādāts 02.09.2011.) 

• Agra Libreiha iesniegums (reģ. Nr. L – 429) par nosaukuma piešķiršanu jaunai zemes 
vienībai. 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. sēdes lēmums Nr.203/2  
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 262 „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

19.§ 
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību 

G.Abaja, A.Felta, A.Zumbergs 

Pamats: 

• LPS 22.kongresa rezolūcija „Par attīstības vadības principu maiņu” 
• Likums „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 263 „Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo 
vadību”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
20.§ 

Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu 
G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta piektā daļa 
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MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības mantas lietderīgu izmantošanu 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Nepieciešams apkopot regulējumu un pārvērtēt jautājumu par autotransporta un 
saziņas līdzekļu izmantošanu Dundagas novada pašvaldībā. 
Tiek ierosināts no sagatavotā noteikumu projekta izslēgt 25.punktu un 12.punkta otro 

teikumu. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Svītrot noteikumu 25.punktu. 
 
Balsojums par 12.punkta otrā teikuma svītrošanu:  par - 4 (G.Pirvits,  V.Rande,  
S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret 7 (G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, 
R.Rūmniece, L.Vīksna) atturas – 1 (Ē.Bērzkalns) 
12.punkts tiek atstāts negrozīts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 264 „Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu 
izmantošanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
21.§ 

Par ielas nosaukuma piešķiršanu 
G.Abaja 

Pamats: 

•  „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14., 15. pants, 17. panta (2) 
daļa. 

• LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2., 28.  punkts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret – 
1 (A.Zumbergs), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 265 „Par ielas nosaukuma piešķiršanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
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22.§ 
Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana 

G.Abaja, G.Pirvits, A.Zumbergs 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants; Latvijas valsts karoga likuma 7.panta trešā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 266 „Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
23.§ 

Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī 
G.Abaja 

 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 267 „Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā 
dzīvoklī”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

24.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Abaja, A.Zumbergs 
 
24.1. Par dzīvojamās platības maiņu Ilnai Jankevicai 
 
PAMATOJUMS 
Ilnai Jankevicai iesniegums Nr.J-377 no 25.08.2011 ar lūgumu apmainīt piešķirto 
dzīvokli  Nevejas skolā dz.13,   pret dzīvokli Vīdāles ciema mājā “Jasmīnes 2” , dzīvokli 1.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 268 „Par dzīvokļu jautājumiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
24.2. Par dzīvojamās platības maiņu Rigondai Pētersonei 
PAMATOJUMS 
Rigondas Pētersones iesniegums Nr.P-385 no 31.08.2011 ar lūgumu apmainīt piešķirto 
dzīvokli  Talsu ielā   dz. 12   pret dzīvokli.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 269 „Par dzīvokļu jautājumiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
24.3. Par dzīvojamās platības maiņu Lesjai Petrinai 
 
PAMATOJUMS 
Lesjas Petrinas iesniegums Nr.P-380 no 29.08.2011 ar lūgumu apmainīt dzīvokli  
Puiškalnciema “Seņķos” dz. 3   pret dzīvokli Dundagā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 270 „Par dzīvokļu jautājumiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
24.4. Par dzīvojamās platības piešķiršanu G. Helvigam 
PAMATOJUMS 
Dundagas novada domes lēmums Nr.468, 22.§ no 24.11.2010 par uzņemšanu 
dzīvojamās platības piešķiršanas rindā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 271 „Par dzīvokļu jautājumiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

25.§ 
Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu 

G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma 13.1.6.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, L.Vīksna), pret nav, atturas – 
nav (R.Rūmniece izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 272 „Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
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26.§ 
Par atļauju apvienot amata pienākumus 

G.Abaja, A.Zumbergs, V.Rande 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbību” 7.panta piektās 
daļas 4.punkts; likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 3.punkts 
 
A.Zumbergs- lēmumu var pieņemt pēc interešu konflikta neesamības konstatēšanas, 
šobrīd šādas informācijas nav. 
 
Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, lēmumu var pieņemt arī domes 
priekšsēdētāja vienpersoniski. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, I.Jānberga, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, 
R.Rūmniece, L.Vīksna), pret - 4 (Ē.Bērzkalns, V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), atturas 
– 1 (G.Pirvits) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 273 „Par atļauju apvienot amata pienākumus”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

27.§ 
Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 

1. J.Rodertes 01.09.2011. iesniegums 
2. Vispārējās izglītības likuma 22.pants. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret nav, 
atturas – nav (A.Felta izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 274 „Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

28.§ 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo: R.Sirkels; G.Abaja 

28.1. Pamats: 

• Ivara Dansona iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 
„Andumi” reģ. Nr. 15.09.2011. Nr. D-411 

• Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 
• MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 
• Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret nav, 
atturas – nav (A.Felta izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 275 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

28.2. Pamats: 

• Leo Zvirbuļa iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 
„Vāvriņi” reģ. Nr. 16.09.2011. Nr. Z-413 

• Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 
• MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 
• Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Felta, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret nav, 
atturas – nav (A.Zadiņš izgājis) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 276 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

29.§ 
Par zemes vienības atdalīšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

• Arņa Neparta iesniegums par īpašuma „Stumbri” ar kadastra Nr. 8850-007-0017 
sadalīšanu, reģ. Nr. N-417, 16.09.2011. 

• 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmā daļa. 
• 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Felta, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret nav, 
atturas – nav (A.Zadiņš izgājis) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 277 „Par zemes vienības atdalīšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

30.§ 
Par zemes īpašuma sadalīšanu 

G.Abaja 

Pamats: 

• Gunāra Kārkliņa iesniegums par īpašuma „Celmiņi” ar kadastra Nr. 8850-020-0030 
sadalīšanu, reģ. Nr. K-430, 23.09.2011. 
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• 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmā daļa. 
• 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Felta, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna, A.Zadiņš), pret 
nav, atturas – nav  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 278 „Par zemes īpašuma sadalīšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

31.§ 
Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa atcelšanu 

G.Abaja 

PAMATOJUMS 

1. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 
3.punkts 

2. Valda Randes personīgs iesniegums (reģ. Nr. R-372 no 22.08.2011.) 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Felta, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna, A.Zadiņš), pret 
nav, atturas – nav  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 279 „Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa atcelšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
 

32.§ 
Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa iecelšanu 

G.Abaja, A.Zumbergs, V.Rande, R.Rūmniece 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta 
pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 3.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna, A.Zadiņš), pret nav, 
atturas – nav (A.Felta izgājusi) 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 280 „Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa iecelšanu”.  
Lēmums pievienots protokolam. 
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33.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem 

G.Abaja 
 

Pamatojums:  
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punkts un 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a)apakšpunkts.” 
 
Mērķis:  
Godināt Dundagas novada iedzīvotājus un uzņēmumus par ieguldījumu sabiedriskajā un 
tiešajā darbā, veicinot Dundagas novada attīstību. 
 
Izvērtējums:  

Par tradīciju ir izveidojusies Dundagas un Kolkas pagastu iedzīvotāju godināšana, 
kuri, veicot tiešos darba pienākumus un aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē, 
veicinājuši Dundagas un Kolkas pagastu attīstību.  

Dundagas novada domes pastāvēšanas laikā nav izstrādāta nolikuma par 
Dundagas pašvaldības apbalvojumiem iedzīvotājiem tiešo darba pienākumu veikšanā un 
sabiedriskajā darbā.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Felta, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna, A.Zadiņš), pret 
nav, atturas – nav  
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 281 „Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

 
Sēde slēgta plkst.16.50. 
 
 
Protokols parakstīts 04.10.2011.  
 
 
Sēdes vadītājs       G.Abaja 
 
 
 
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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.242. 
29.09.2011. 

2.§ 
Par jumta remontu PII „Kurzemīte” 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 
 

1) Veikt PII „Kurzemīte” jumta seguma remontu par summu Ls 1747.06 (pēc tāmes); 
2) Līdzekļus ņemt no PII „Kurzemīte” apkures sistēmas rekonstrukcijai – siltā ūdens 

padevei paredzētajiem līdzekļiem; 
3) Lēmumu par jauna jumta tehniskā projekta izstrādāšanu, pieņemt apspriežot 

2012.gada budžetu. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.243. 
29.09.2011. 

3.§ 
Par līdzekļiem malkas iegādei 

PAMATOJUMS 

Likums par pašvaldībām 15.panta 2.p., saistošie noteikumi par pašvaldības 2011.gada 
budžetu.  
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Iegādāties malku 2012.gada 1.ceturkšņa vajadzībām no LVM: 110m3 par Ls 
2257,20 pilij un 100m3 par Ls 2052,00 lielai skolai. Kopā par Ls 4309,20. 

2. Veikt budžeta grozījumus, paredzot līdzekļus malkas iegādei novirzīt no 
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas tehnisko 
projektu izstrādei paredzētiem līdzekļiem Ls 6410,20 apmērā. Novirzīt sekojoši: 
Ls 2941,20 pilij un Ls 3469,00 lielai skolai. Par tehnisko projektu izstrādi lemt 
pēc iespējamo izmaksu aktualizēšanas.  

 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.244. 
29.09.2011. 

4.§ 
Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas 

siltumtrases izbūvei 
Pamatojums: 

1. Iepirkumu procedūras DND/2011/13 rezultāti. 
2. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 224. 11.§. no 24.08.2011. 

 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt līgumu ar SIA „CO Sistēmas” par Mazirbes speciālās internātpamatskolas 
siltumtrases tīklu renovāciju par Ls 28148,55 ar PVN. 

2. Veikt budžetā grozījumus par Ls 2503,55 sekojoši: no koda 2321 uz kodu 
5250 Ls 1075,05 un no atlikuma uz kodu 5250 Ls 1428,5. 

 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.245. 
29.09.2011. 

5.§ 
Par Kolkas internāta izmaksām 

Pamatojums: 
1. Kolkas pamatskolas nolikums. 
2. 30.03.2011. g. Dundagas novada Domes lēmums Nr. 72, 14.§ par izmaiņām 

Kolkas pamatskolas nolikumā. 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar nolikumu un 30.03.2011. g. Dundagas novada domes lēmums Nr. 72, 14.§ 
Kolkas pamatskolas diennakts grupā un internātā uzņem bērnus, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu, ja izglītojamo skaits nesasniedz maksimāli pieļaujamo un ja 
pašvaldība (pēc bērna dzīves vietas) vai vecāki sedz ēdināšanas izdevumus un citus ar 
izglītības programmu īstenošanu nesaistītus izdevumus (par aprūpi, ja izglītojamais 
internātā vai diennakts grupā uzturas visu diennakti). 
Saskaņā ar plānoto aprūpes izdevumu tāmi, sk. tabulu, viens audzēknis mēnesī 2011. 
gadā, ja dala ar  divpadsmit gada mēnešiem, izmaksā Ls 166,43. Ja rēķina tikai mācību 
gadu, tad  izmaksā Ls 221,90 mēnesī. Faktiski uz 01.09.2011. viens audzēknis mēnesī ir 
izmaksājis Ls 153,75. 
Viena audzēkņa plānotie ēdināšanas izdevumi mēnesī izmaksā Ls 30,56 (Ls 2200/ 8 
audz./ 9 mēn.). Faktiski uz 01.09.2011. viena audzēkņa ēdināšana mēnesī ir izmaksājusi 
Ls 23,09. 
Viena audzēkņa aprūpes izdevumi, bez ēdināšanas un bez personāla atlīdzības mēnesī 
izmaksā Ls 29,01 (Ls 2089/ 8 audz./ 9 mēn.). Faktiski uz 01.09.2011. viena audzēkņa 
aprūpes izdevumi, bez ēdināšanas un bez personāla atlīdzības mēnesī ir izmaksājusi Ls 
14,44. 
Lai samazinātu maksu Dundagas novadā deklarētiem audzēkņiem, rēķinot viena 
audzēkņa aprūpes izmaksas var ņemt vērā tikai elektrības, ūdens un asinizācijas 
izmaksas mēnesī Ls 10,52 (Ls 1010/ 8 audz./ 9 mēn.). Faktiski uz 01.09.2011. viena 
audzēkņa aprūpes izdevumi, ņemt vērā tikai elektrības, ūdens un asinizācijas izmaksas 
ir izmaksājusi Ls 7,34. 
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Izglītības 
iestāde 

Audzē
kņu 

skaits 

Izmak
sas 

kopā  

Atalgo
jums 

Darba 
devēja 
valsts 
soc. 
apdroš. 
obligātās 
izmaksas 

Komandē
-jumi un 
dienesta 
braucieni 

Pakal-
pojumi 

Krājumi 
materiāli, 
energore
sursi, 
preces, 
biroja 
preces un 
inventārs 

Faktiskās 
izmaksas uz 

vienu audzēkni, 
Ls 

kodi 

gadā  
mēnes

ī 1100 1200 2100 2200 2300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Internāts 
„Rūķu 
nams” 
2011. 
gada 
plāns 8 

15 
977 9 419 2 269 20 1 283 2 986 

1 
997,13 

166,4
3 

Internāts 
„Rūķu 
nams” 
2011. gada 
fakts 8 
mēnešos 8 9 840 5 932 1 506 - 489 1 913 1230,00 

153,7
5 

 
Dundagas novada Dome NOLEMJ: 

 
1. Par citu pašvaldību bērniem, kuri ir uzņemti pēc vecāku vai pašvaldības, pēc 

bērna dzīves vietas, iesnieguma, tiek noteikta pilna maksa saskaņā ar plānoto 
aprūpes izdevumu tāmi kārtējam gadam – Ls 166,43 mēnesī; 

2. Par Dundagas novadā deklarētiem bērniem, kuri nav atzīti ar Bāriņtiesas un 
Sociālā dienesta lēmumu par sociālā riska grupas bērniem, un ir uzņemti pēc 
vecāku vai aizbildņa iesnieguma, tiek noteikta maksa par ēdināšanu ņemot vērā 
faktiskos izdevumus mēnesī.  

 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.246. 
29.09.2011. 

6.§ 
Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā 

 
Pamatojums: 
Likuma Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļa „(2) Vispārējās izglītības iestādes 
nolikumu apstiprina tās dibinātājs”. 
 
Mērķis 
Precizēt izglītojamo uzņemšanas kārtību Kolkas pamatskolas internātā „Rūķu nams”. 
 
Izvērtējums: 
Kolkas pamatskolas internātā „Rūķu nams” kopš 2009.gada 1.septembra ir uzņemti 
izglītojamie, bet atbilstoši 2009.gada 23.septembra Kolkas pamatskolas nolikuma 24.2 
punkta netiek regulāri veikti atzinumi par izglītojamā ģimenes atbilstību trūcīgas 
ģimenes statusam. Tāpēc nepieciešams precizēt kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie 
internātā „Rūķu nams” un apmaksāti internāta pakalpojumi. 
Pārbaudot izglītojamo ģimeņu statusus 2011.gada 7.septembrī Dundagas novada 
Sociālais dienests konstatē, ka trūcīgo statusam atbilst 4 izglītojamie, un viņiem tiem 
apmaksātas brīvpusdienas. Taču nav noteikts, vai tiek apmaksāti pārējie internāta 
pakalpojumi (trīsreizēja ēdināšana un aprūpe). Pamatojoties uz skolas nolikuma 24.3 
punktu ģimenēm, kurām nav trūcīgo statuss, jāsedz ēdināšanas un citi ar izglītības 
programmu nesaistīti izdevumi (par aprūpi, ja izglītojamais internātā vai diennakts 
grupā uzturas visu diennakti), bet nav izstrādāts maksas pakalpojumu cenrādis.  
Tā kā bērni, kuri dzīvo internātā ir pakļauti sociālās atstumtības riskam – vecāki nevar 
nodrošināt bērnu aprūpi un audzināšanu darba specifikas dēļ (darbs maiņās, vecāks 
strādā ārzemēs, vecāks strādā ārpus dzīves vietas), nepieciešams izvērtēt internāta 
pakalpojumu izmaksas piemērošanu šādos gadījumos. Pastāv risks, ka izglītojamie, kuri 
pirms mācībām Kolkas pamatskolā mācījās Ances pamatskolā un dzīvoja internātā, 
atgriezīsies mācīties Ances pamatskolā.  
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Veikt grozījumus Kolkas pamatskolas nolikumā, 24.punktu izsakot šādā 
redakcijā: 
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„Izglītojamo uzņemšana skolas internātā un pirmskolas diennakts grupā notiek saskaņā 
ar novada domes noteikto kārtību un skolas direktora vai viņa pilnvarotas personas 
rīkojumu.” 

2. Apstiprināt „Kārtību, kādā notiek izglītojamo uzņemšana Kolkas pamatskolas 
internātā „Rūķu nams”. 

 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.247. 
29.09.2011. 

7.§ 
Par finansējumu projektam „Jaunatne darbībā” 

 
Pamatojums: 

1. 28.09.2011. g. iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas. 
2. Noslēgtais līgums ar Valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” nr. LV-11-44-2011-R3 no 30.08.2011. 
 

Projekta mērķa sasniegšana -  
Iepazīt katras valsts (Polijas, Bulgārijas, Latvijas) nacionālās kultūras vērtības caur 
dažādām mākslām. Atrast kopējo un atšķirīgo caur tautas dejām, dziesmām, mūziku un 
valodu, lietojot IT, svešvalodas un radošo domāšanu. 
Izvērtējums: 

Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros Dundagas vidusskolā laika posmā no 
01.09.2011. līdz 01.06.2012. tiek realizēts projekts „Ar radošumu Eiropā!” , līguma nr. 
LV-11-44-2011-R3, ar kopējo finansējumu EUR 20325 jeb LVL 14284.49. 

Pamatojoties uz līguma LV-11-44-2011-R3 I.4.1. punktu, skola septembrī 
saņēmusi priekšfinansējumu 80% apmērā no kopējās summas - EUR 16260 jeb LVL 
11427.59. Atlikušos 20% skola priekšfinansē un līdzekļus atgūst pēc projekta 
realizācijas un atskaites iesniegšanas. Projekta budžetā paredzēts, ka ar līdzfinansējumu 
projektu atbalsta gan pati skola LVL 300 apmērā, gan Dundagas novads LVL 500 
apmērā.  

Tā kā Dundagas vidusskola nav savlaicīgi aprēķinājusi un iekļāvusi budžetā 
projekta realizācijai nepieciešamos papildus līdzekļus, skolas direktore lūdz Dundagas 
novada domi rast iespēju piešķirt papildus līdzekļus LVL 2556.90 apmērā (LVL 300 šim 
mērķim skola jau ir ieplānojusi budžetā). Summa, kas atbilst 20% no kopējās projekta 
summas ir EUR 4065 jeb LVL 2856.90, tajā skaitā līdzfinansējums LVL 800.  

Dundagas vidusskola lūdz izskatīt iespēju piešķirt LVL 500 kā līdzfinansējumu 
projekta „Ar radošumu Eiropā!” realizācijai Dundagas vidusskolā un LVL 2056,90 
priekšfinansējumu. Kopā nepieciešami papildus līdzekļi LVL 2556,90. 
A.Zumbergs izsaka aizrādījumu par nepareizu budžeta plānošanu un ir pretenzijas par 
finansēšanas avotu, jo arī TEP izstrāde būtu jāveic šajā gadā. 
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Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt finansējumu LVL 2556.90 projekta „Ar radošumu Eiropā!” realizācijai 
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, līdzekļus novirzot no Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas tehnisko projektu izstrādei 
paredzētiem līdzekļiem uz skolas budžetu. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.248. 
29.09.2011. 

8.§ 
Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā 

 
IZVĒRTĒJUMS 
15.-16.oktobrī Dundagas apkaimē tiks organizētas orientēšanās sporta sacīkstes 
diennakts garumā. Pasākuma dalībniekiem nepieciešamas naktsmājas, kā arī iespēja 
nomazgāties. Dalībnieki vēlas gulēt  skolas zālē (savi matrači, guļammaisi). Arī nākotnē 
varētu būt  līdzīgas situācijas. Tāpēc nepieciešams noteikt  telpu lietošanas maksu par 
uzturēšanos skolas telpās diennaktī, grupām, kas nav mazākas par 20 cilvēkiem. 
Secina, ka maksas noteikšanai, ir nepieciešams vismaz aptuvens aprēķins. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt maksu par telpu īri š.g. oktobrī: 
• Skolēniem – Ls 1,- diennaktī, 
• Pieaugušajiem – Ls 1,50 diennaktī. 
• Dušu izmantošana – Ls 0,50 no cilvēka diennaktī 

2. Uzdot vidusskolas direktorei Aigai Štrausai pārstrādāt Dundagas novada 
Domes 2009.gada 29.oktobra maksas pakalpojumus Nr. 7 „Par maksas 
pakalpojumiem Dundagas vidusskolā”. Izpildes termiņš – SIK komitejas sēde 
oktobrī. 

 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.249. 
29.09.2011. 

9.§ 
Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4 

 
Izvērtējums: 
 
Pils ielā 5-4, kur atrodas pašvaldības policista darba kabinets, tika veikts telpu remonts, 
bet nenomainīja vecos logus.  
Tā kā 2011. gada budžetā tika plānots iegādāties un uzstādīt videonovērošanu par Ls 
1400, bet faktiski par šādu summu nebija iespējams iegādāties kvalitatīvu aparatūru, tad 
dome lēma līdzekļus novirzīt alkometra iegādei par Ls 726. Atlikušos Ls 674 varētu 
novirzīt divu jaunu logu iegādei un iebūvēšanai.  
 

 Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1) Iegādāties un iebūvēt trīs jaunus logus  pašvaldības policista darba telpās no 
pašvaldības policijas budžetā plānotiem līdzekļiem videonovērošanai.; 

2) Veikt budžeta grozījumus - Ls 674,- pārlikt no koda 5250 uz kodu 2241. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.250. 
29.09.2011. 

10.§ 

Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” nomas maksu 

 PAMATOJUMS 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmums Nr.208. 
• Drosmas Greiško 19.07.2011. pieteikums izmantot pirmpirkuma tiesības 

īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijā. 
• Dundagas pagasta padomes 27.03.2006. lēmums Nr.70. 
• Administratīvās apgabaltiesas 14.09.2009. sprieduma [17] punkts. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 35.panta 1.daļas 

2) punkts. 

IZVĒRTĒJUMS 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmumu Nr.208 (protokols Nr.12. 33.§) 
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 
komisijai ir uzdots izstrādāt objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu. 

Izvērtējot visus privatizācijas lietas materiālus, komisija ir konstatējusi sekojošo. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” prasībām 
objekta „Pils iela 6A” nomnieks ir pieteicies izmantot pirmpirkuma tiesības. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 35.panta 
pirmās daļas 2) punktu tiesības uz privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta 
pirmpirkumu ir privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta nomniekam, ja nomniekam 
nav nomas maksas parādu.  

Saskaņā ar 06.10.2000. Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar izpirkuma tiesībām, un 
05.10.2010. Vienošanos par 2000.gada 6.oktobra Neapdzīvojamo telpu nomas līguma ar 
izpirkuma tiesībām pagarināšanu (turpmāk – Līgums): 

nomniekam nomas maksa bija jāmaksā sākot ar 28.03.2001., kad ir parakstīts akts 
par aptiekas pieņemšanu ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas. Kopējā nomas 
maksājumu summa par laika periodu no 28.03.2001. līdz 30.09.2011. ir 13 369,86 
lati. Pašvaldība no nomnieka ir saņēmusi 318,33 latus. Naudā nesamaksātā nomas 
maksa ir 13 051,53 lati; 
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nomnieks par saviem līdzekļiem atbilstoši Līguma nosacījumiem līdz 28.03.2001. ir 
realizējis ēkas rekonstrukciju un Dundagas pagasta padome 27.03.2006. sēdē 
(lēmums Nr.70, protokols Nr.3) ir atzinusi Drosmas Greiško ieguldījumu ēkas 
remontā (rekonstrukcijā) par summu 16 295,11 lati. Padome nav lēmusi par to, vai 
visa ieguldījumu summa atzīta par nepieciešamu un derīgu. 

Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.03.2006. sēdes protokolā fiksēto:  

puses ir atzinušas par konstatētu, ka pamatojoties uz pušu mutisko vienošanos 
nomniece nav maksājusi nomas maksu līdz 2006.gada martam, bet nomas maksa 
tiek dzēsta ar ieskaitu, pamatojoties uz apstiprinātajiem ieguldījumiem ēkas 
rekonstrukcijā, tomēr padome nav pieņēmusi lēmumu veikt nomas maksas  ieskaitu 
ar ieguldījumiem ēkas rekonstrukcijā; 

pašvaldība ir konstatējusi, ka uz 10.06.2010. nenosegtā summa būs 7201,90 lati, ko 
ņemot vērā protokola kontekstu var saprast kā pašvaldības secinājumu, ka arī 
10.06.2010. nomas maksa būs nosegta ar apstiprināto ieguldījumu ēkas 
rekonstrukcijā, tomēr padome nav pieņēmusi lēmumu veikt nomas maksas  ieskaitu 
ar ieguldījumiem ēkas rekonstrukcijā nākotnē. 

14.09.2009. Administratīvā apgabaltiesa uzlika par pienākumu nodot privatizācijai 
pieteicējai pašvaldības īpašuma objektu Pils ielā 6. Sprieduma [17] punktā 
Administratīvā apgabaltiesa ir secinājusi, ka apgabaltiesas ieskatā nav pamata neatzīt 
pieteicējas pirmpirkuma tiesības uz privatizācijas objektu, jo ieguldījumi privatizācijas 
objektā pilnībā sedz nomas maksu gan uz 23.05.2005, gan uz 31.03.2006, kad  pieteicēja 
iesniedza pašvaldībā privatizācijas ierosinājumus. Līdz šai dienai sprieduma [17] punktā 
minētie lietas apstākļi nav mainījušies. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Veikt pašvaldības īpašuma objekta „Pils iela 6A” nomas maksas ieskaitu 13 051,53 latu 
apmērā par laika periodu no 28.03.2001. līdz 30.09.2011. ar nomnieka Drosmas Greiško 
ieguldījumiem ēkas rekonstrukcijā.  
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.251. 
29.09.2011. 

11.§ 
Par budžeta grozījumiem 

 
Pamatojums: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošos 
noteikumus Nr.16„Par grozījumiem 2011. gada Dundagas novada pašvaldības budžetā”.  
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.252. 
29.09.2011. 

12.§ 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Pamats: 

• Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 08.06.2011. vēstule Nr. 2-04.1-
K/196 

• Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas  likuma 25. pants. 

• Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts. 
• Dundagas pagasta padomes 27.04.2009. lēmums Nr.114 „Par lietošanā esošām 

zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. 

Mērķis 

   Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešās daļas prasību 
izpilde. 
 
Izvērtējums: 
   Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas vēstules 
pielikumā norādīti Dundagas novada pagastu lauku apvidus zemes pastāvīgie lietotāji, 
par kuriem atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta prasībām jāpieņem lēmums par 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību ieskaitīšanu rezerves 
zemes fondā. Minētais lēmums atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos” 4. panta trešajai daļai ir jāpieņem pašvaldībai. 
   Savukārt atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas un 13. panta pirmās daļas 
8. punkta prasībām, pašvaldībai jāpieņem arī lēmums par minēto zemes lietotāju zemes 
vienību piekritību pašvaldībai.    
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt PIELIKUMU Nr.1 par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
izbeigšanu pēc VZD datiem. 



39 
 

2. Apstiprināt PIELIKUMU Nr.2 par pašvaldībai piekritīgām apbūvētām lauku 
apvidu zemes vienībām un starpgabaliem. 

3. Apstiprināt PIELIKUMU Nr.3 par rezerves zemes fondā ieskaitāmām zemes 
vienībām. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.253. 
29.09.2011. 

13.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

13.1. Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aināra Zeļģa, personas kods 010783 - 12536. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

23.08.2011. vēstule Nr. 15855 (saņemta Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldē 
26.08.2011., iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/11). 

 
Mērķis 
   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Izvērtējums: 
   Aināram Zeļģim, personas kods 010783 - 12536, deklarētā adrese – Margrietiņas dz.6, 
Kolka, Kolkas pagasts, LV-3275,  Dundagas novada Kolkas pagastā pieder nekustamais 
īpašums „Margrietiņas 6”,  kadastra Nr. 8862 900 0121. 
   Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta 1. un 2.daļu Ainārs Zeļģis ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto 
īpašumu. 
   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 
   Ainārs Zeļģis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli 
pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav pildījis no 2009. gada 01. janvāra. 
   Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Margrietiņas 6” ir Ls 13,08 tajā 
skaitā iepriekšējo gadu nokavējuma nauda Ls 0,46 un tekošā gada nokavējuma nauda 
Ls 0,92. 
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   Kolkas pagasta pārvalde 23.08.2011. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses 
Božes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. 16-1-5.1/11), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda 
esamību īpašumam „Margrietiņas 6”, jo uz minēto Aināra Zeļģa īpašumu tiek vērsta 
piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt lēmumu par 
nodokļu parāda piedziņu. 
   Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos 
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

   1) Piedzīt no Aināra Zeļģa, personas kods 010783 - 12536 par īpašumu „Margrietiņas 
6” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 11,70 (vienpadsmit lati un 70 santīmi), 
iepriekšējo gadu nokavējuma naudu Ls 0,46 (46 santīmi), tekošā gada nokavējuma 
naudu Ls 0,92 (92 santīmi), kopā Ls 13,08 (trīspadsmit lati un 08 santīmi) bezstrīda 
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 
   2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.254. 
29.09.2011. 

13.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 

kārtībā 

13.2. Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ilzes Driekas, personas kods 111071 - 12517. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 

23.08.2011. vēstule Nr. 15857 (saņemta Dundagas novada Domē 26.08.2011., 
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/11/1315). 

 
Mērķis 
   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Izvērtējums: 
   Ilzei Driekai, personas kods 111071 - 12517, deklarētā adrese – Saules iela 4, dz.1, 
Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270,  Dundagas novada Dundagas pagastā pieder 
nekustamais īpašums „Saules iela 4 - 1”,  kadastra Nr. 8850 900 0255. 
   Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta 1. un 2.daļu Ilze Drieka ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto 
īpašumu. 
   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 
   Ilze Drieka savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli 
pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav pildījis no 2010. gada 01. janvāra. 
   Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Saules iela 4 - 1” ir Ls 10,72 tajā 
skaitā iepriekšējo gadu nokavējuma nauda Ls 0,12 un tekošā gada nokavējuma nauda 
Ls 0,60. 
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   Dundagas novada Dome 23.08.2011. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses 
Božes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/11/1315), kurā lūdz paziņot par nodokļa 
parāda esamību īpašumam „Saules iela 4 - 1”, jo uz minēto Ilzes Driekas īpašumu tiek 
vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt 
lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. 
   Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos 
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

   1) Piedzīt no Ilzes Driekas, personas kods 111071 – 12517 par īpašumu „Saules iela 4 - 
1” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi), 
iepriekšējo gadu nokavējuma naudu Ls 0,12 (12 santīmi), tekošā gada nokavējuma 
naudu Ls 0,60 (60 santīmi), kopā Ls 10,72 (desmit lati un 72 santīmi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 
   2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.255. 
29.09.2011. 

14.§ 

Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas projektu 
 
Jautājuma izskatīšanā piedalās pieaicinātā persona Drosma Greiško. 

PAMATOJUMS 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmums Nr.208. 
• Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 40.panta 1.daļa, 

41.panta 1.daļa. 

MĒRĶIS 

Pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa tiesiskuma nodrošināšana. 

IZVĒRTĒJUMS 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.07.2011. lēmumu Nr.208 (protokols Nr.12. 33.§) 
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas 
komisijai ir uzdots izstrādāt objekta „Pils iela 6A” privatizācijas projektu. 
Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to privatizējamā zemesgabala privatizācijas 
projekts ir izstrādāts saskaņā ar Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju” 40.panta 1.daļu, kas nosaka pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas 
projekta saturu. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.panta 
1.daļu pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekti jāizskata novada domei 
piedaloties privatizācijas subjektam un jāpieņem lēmums par privatizācijas projekta 
apstiprināšanu. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to privatizējamā 
zemesgabala privatizācijas projekts”. Noteikumi  lēmuma pielikumā. 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.256. 
29.09.2011. 

15.§ 
Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu 

 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmā un otrā daļa 
 
MĒRĶIS 
Samazināt apdrošināšanas izmaksas tehnikai un pievērst uzmanību arī citiem 
apdrošināšanas veidiem. 
 
Tiek rosināts, pirmkārt, domāt par izglītības iestāžu, pils, Kubalu skola, pansijas 
„Jaundundaga” apdrošināšanu. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Marekam Gricikam sagatavot apdrošināmo 
pašvaldības nekustamo īpašumu sarakstu. Veikt izpēti par apdrošināšanas cenām. 
Jautājumu skatīt Attīstības un plānošanas komitejas sēdē oktobrī. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.257. 
29.09.2011. 

16.§ 
Par pašvaldības zemes gabala „Meža ielas apbūve” nomu 

PAMATOJUMS 
1.Ivara Nierliņa iesniegums Nr. N-383 no 31.08.2011. 
2.Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3.MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
15., 16.2. 16.3. un 18.punkti. 
4.Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7. „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 

IZVĒRTĒJUMS 

Saņemts Ivara Nierliņa iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra 
Nr.8850 020 0203 lauksaimniecības zemes daļu 0,165 ha platībā, kas ir pašvaldības 
īpašums. Pirmais zemes nomas līgums par šī zemes gabala nomu noslēgts jau 1997.gada 
5.augustā. Šī līguma termiņš ir beidzies, bet nomnieks vēlas turpināt nomāt zemes 
gabalu sakņu dārza ierīkošanai.  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas 
pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. 
Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: 
lauksaimnieciskā izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība. 
MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
16.2. apakšpunkts atļauj iznomāt zemi bez apbūves tiesībām Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem, kas dzīvo personiskajās mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā izmantojamas 
zemes ir nepietiekami. 
Zemes vienības kopējā platība ir 1,49 ha, reģistrētais zemes lietošanas veids visā platībā 
- ganības. Zemes vienības kadastrālā vērtība 4077 lati. 
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Informācija par iznomājamo zemes gabalu ir izlikta pašvaldības domes ēkā un publicēta 
Dundagas novada interneta lapā. Līdz domes sēdei nav saņemti citi lūgumi par zemes 
iznomāšanu 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga, Ē.Bērzkalns, 
V.Rande,  A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece, L.Vīksna), pret 
nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt Ivaram Nierliņam, Dundagas novada pašvaldības valdījuma Meža iela apbūve 
zemes vienības daļu 0,165 ha platībā ar kadastra Nr.8850 020 0203 uz 5 gadiem, bez 
apbūves tiesībām; 
2. Zemes nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumus atbilstoši Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļas prasībām 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.258. 

29.09.2011. 
17.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Lecnieki” 

Pamats: 

• Jura Pētersona iesniegums par īpašuma „Lecnieki” ar kadastra Nr.8850-004-0028 
sadalīšanu, reģ. Nr. P-393, 07.09.2011. 

• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
 
Izvērtējums:  
Īpašums „Lecnieki” ar kadastra Nr. 8850-004-0028 sastāvošs no zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-004-0028 67,3 ha platībā atrodas Lapmežciema teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar kad.apz. 8850-004-0028 atdalīt aptuveni 2 ha 
gabalu, atbilstoši iesniegumam pievienotajai shēmai. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” īpašuma „Lecnieki” zemes vienība ar 
kad.apz.8850-004-0028 atrodas plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības 
teritorija” (LT) un „Meža teritorija” (MT).  
Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu 
Nr.7 prasībām. 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības sadalei ir 
izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lecnieki” zemes vienības ar 

kad.apz. 8850-004-0028 sadalīšanai saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu. 
2. Atbilstoši Dundagas pagasta apbūves noteikumiem, zemes ierīcības projektu 

izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata, norādot apgrūtinājumus un to platības, 
aizsargjoslas, kā arī piekļuves iespējas izveidotajām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes 
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.259. 
29.09.2011. 

18.§ 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

18.1. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Gobzemes” sadalīšanai (izstrādāts 02.09.2011.) 

• Dundagas novada Domes 22.06.2011. sēdes lēmums Nr.169 (protokols Nr.11, 24§) 
„Par zemes ierīcības projektu īpašumam Gobzemes”.  

• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Gobzemes” zemes vienību  ar kad. apz. 8850 028 0021 divās zemes 
vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
Īpašuma „Gobzemes” zemes vienību  ar kad. apz. 8850 028 0021  sadalīšanai ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 
izstrādāšanai īpašuma „Gobzemes” sadalīšanai (22.06.2011. sēdes lēmums Nr.169), tas 
ir izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, 
piekļūšana izveidotajām zemes vienībām. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Gobzemes” zemes vienību  ar kad. 
apz. 8850 028 0021 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Gobzemes” sadalāmai: 
a. zemes vienībai Nr.1, 1,13 ha platībā piešķirt nosaukumu „Stirnumežs” un 

noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).  
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b. zemes vienībai Nr.2, 3,15 ha platībā saglabāt nosaukumu „Gobzemes” un 
noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – fizisko un 
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM – 
0302). 

3. Īpašumā „Gobzemes” reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 
028 0047, tās platība 1,72 ha, piešķirt  jaunu nosaukumu „Stirnumežs”  un noteikt 
visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

4. Veidot nekustamo īpašumu „Stirnumežs”, apvienojot reģistrētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8850 028 0047 un minēto atdalāmo zemes vienību Nr.1 
1,13 ha platībā.  

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.260. 
29.09.2011. 

18.§ 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

18.2. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Alakstes Kalndārzi” sadalīšanai (izstrādāts15.08.2011.) 

• Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.477  
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Alakstes Kalndārzi” zemes vienību  ar kad. apz. 8850 016 0032 četrās 
zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
Īpašuma „Alakstes Kalndārzi” zemes vienību  ar kad. apz. 8850 016 0032  sadalīšanai ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 
izstrādāšanai īpašuma „Alakstes Kalndārzi” sadalīšanai (22.12.2010. sēdes lēmums 
Nr.477), tas ir izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, 
aizsargjoslas, piekļūšana izveidotajām zemes vienībām. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Alakstes Kalndārzi” zemes vienību  
ar kad. apz. 8850 016 0032 sadalīšanai četrās zemes vienībās. 

2.    Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Alakstes Kalndārzi” sadalāmai: 
a. zemes vienībai Nr.1, 11,90 ha platībā saglabāt nosaukumu „Alakstes 

Kalndārzi” un noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 
0201). 
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b. zemes vienībai Nr.2, 5,00 ha platībā piešķirt nosaukumu „Alakstes” un 
noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). Jauno 
zemes vienību pievienot jau reģistrēta īpašuma „Alakstes” zemes vienībai 
ar kad. apz. 8850 016 0012.  

c. zemes vienībai Nr.3, 7,50 ha platībā piešķirt nosaukumu „Alakstes Baroni” 
un noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

d. zemes vienībai Nr.4, 7,50 ha platībā piešķirt nosaukumu „Alakstes 
Dižklajumi” un noteikt  visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 
0201). 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.261. 
29.09.2011. 

18.§ 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

18.3. Pamats: 

• SIA „Ģeodēzists” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts īpašuma „Lauļi-
4” sadalīšanai. Vēstule reģistrēta Dundagas novada Domē 25.08.2011., Nr. DD-3-
31.2/11/1311 

• Iesniegums par nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam, reģistrēts 
Dundagas novada Domē 05.09.2011., Nr. K-391 

• Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.478 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada pašvaldības 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas 

novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Lauļi-4” zemes vienību  ar kad.apz. 8862 005 0095  divās zemes 
vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
Īpašuma „Lauļi-4” zemes vienības  ar kad.apz. 8862 005 0095 sadalīšanai ir izstrādāts 
zemes ierīcības projekts. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 
izstrādāšanai īpašuma „Lauļi-4” sadalīšanai (22.12.2010. sēdes lēmums Nr.478), tas ir 
izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, piekļūšana 
izveidotajām zemes vienībām. 
Atdalāmajam zemes gabalam lūdz piešķirt nosaukumu „Veclauļi”. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lauļi-4” zemes vienības  ar 

kad.apz. 8862 005 0095 sadalīšanai divās zemes vienībās. 
2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Lauļi-4” sadalāmai: 
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a. zemes vienībai Nr.1, 2,1528 ha platībā piešķirt nosaukumu „Veclauļi” un 
noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

b. zemes vienībai Nr.2, 2,1529 ha platībā paturēt nosaukumu „Lauļi-4” un 
noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.262. 
29.09.2011. 

18.§ 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

18.4. Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un iesniegtais Zemes ierīcības projekts 
īpašuma „Rīgzemes” sadalīšanai (izstrādāts 02.09.2011.) 

• Agra Libreiha iesniegums (reģ. Nr. L – 429) par nosaukuma piešķiršanu jaunai zemes 
vienībai. 

• Dundagas novada Domes 27.07.2011. sēdes lēmums Nr.203/2  
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts, 19.pants un 20.pants 
• 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Rīgzemes” zemes vienību  ar kad. apz. 8850 004 0007 trīs zemes 
vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
Īpašuma „Rīgzemes” zemes vienības  ar kad. apz. 8850 004 0007  sadalīšanai ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu ierīcības projekta 
izstrādāšanai īpašuma „Rīgzemes” sadalīšanai (27.07.2011. sēdes lēmums Nr.203/2), tas 
ir izstrādāts uz zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, 
piekļūšana izveidotajām zemes vienībām. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Rīgzemes” zemes vienības  ar kad. 
apz. 8850 004 0007 sadalīšanai trīs zemes vienībās. 

2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Rīgzemes” sadalāmai: 
c. zemes vienībai Nr.1, 16,00 ha platībā piešķirt nosaukumu „Grāvmeži” un 

noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). Jauno 
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zemes vienību pievienot jau reģistrētam īpašumam „Grāvmeži” kadastra 
Nr. 8850 004 0002. 

d. zemes vienībai Nr.2, 7,74 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lielozoli” un 
noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

e. apbūvētai zemes vienībai Nr.3, 2,36 ha platībā saglabāt nosaukumu 
„Rīgzemes” un noteikt visā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 
0101). 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.263. 
29.09.2011. 

19.§ 
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību 

Pamats: 

• LPS 22.kongresa rezolūcija „Par attīstības vadības principu maiņu” 
• Likums „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punkts 

Mērķis 

Papildināt valsts investīciju plānošanas un ieviešanas sistēmas nozaru vadības principu 
ar teritorijas attīstību orientētiem pasākumiem. Efektīvi izmantot ES budžeta līdzekļus 
kopējo ES un Latvijas mērķu sasniegšanai. 
 
 
Izvērtējums: 
Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa Rezolūcija „Par attīstības vadības principu 
maiņu” (lēmuma projekta pielikumā).  
 
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības 
vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika 
nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru 
principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības 
programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES 

budžeta ietvaros. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.264. 
29.09.2011. 

20.§ 
Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu 

 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta piektā daļa 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes 2011.gada 29.septembra noteikumus “Par 

autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu”. 

 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.265. 
29.09.2011. 

21.§ 
Par ielas nosaukuma piešķiršanu 

Pamats: 

•  „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14., 15. pants, 17. panta (2) 
daļa. 

• LR MK 2009. gada 03. novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2., 28.  punkts. 

 
Izvērtējums: 
   Adresācijas objekts ir iela. Nosaukumus ielām ciemos piešķir attiecīgās pašvaldības 
dome. Nosaukumus ielām piešķir ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu 
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 
apstākļus. 
   Ielas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības 
kompetentās institūcijas sniegto informāciju.   
 

   Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Līdzšinējai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai 
Drosmes ielai, kadastra Nr. 8850 020 0490, Dundagā piešķirt nosaukumu Vecmuižas 
iela. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.266. 
29.09.2011. 
 
 

22.§ 
Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana 

 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants; Latvijas valsts karoga likuma 7.panta trešā daļa 
 
MĒRĶIS 
Noteikt karogu lietošanas kārtību gadījumos, kurus neregulē normatīvie akti, bet kuru 
regulēšanu Dundagas novada pašvaldība uzskata par nepieciešamu 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Šobrīd nav noteikts kur tiek novietoti karogi, kad tiek kārti citu valstu karogi, Eiropas 
Savienības karogs un Līvu tautas karogs.  
Noteikumos iepriekš minētais tiek noteikts. 
 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2011.gada 29. septembra noteikumus “Par karogu 
lietošanu”. 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.267. 

29.09.2011. 
23.§ 

Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektā daļa 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 11.augustā saņemts Ilzes Švāģeres iesniegums, 
kurā viņa lūdz atļaut deklarēt dzīves vietu E.Dinsberga ielā 2-1, Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā. 
 
Minētais dzīvoklis izīrēts Rainim Rozenbergam (šobrīd netiek vērtēts dzīvokļa 
izīrēšanas pamatojums), kas neiebilst, ka viņa īrētajā dzīvoklī dzīvesvietu deklarē 
iesniedzēja. 
 
Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumu regulē Dzīvesvietas deklarēšanas likums, kura 
8.panta trešās daļas 6.punkts nosaka, ka deklarācijā jānorāda tiesiskais pamats dzīvot 
deklarējamā dzīvesvietā. 
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektā daļa nosaka, ka personas iemitināšanai 
īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo 
īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana. 
 
Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka Ilzi Švāģeri drīkst deklarēt minētajā dzīvesvietā, ir 
nepieciešama izīrētāja piekrišana personas iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā. 
Līdz šim lēmumus par pašvaldības īpašuma iznomāšanu un izīrēšanu pieņēmusi dome, 
tāpēc arī šī jautājuma izlemšana tiek nodota domei pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

 
Dundagas novada Dome NOLEMJ: 

Piekrist Ilzes Švāģeres iemitināšanai īrnieka Raiņa Rozenberga īrētajā dzīvojamā telpā. 
Atbildīgajam darbiniekam deklarēt Ilzes Švāģeres dzīvesvietu E.Dinsberga ielā 2-1, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.268. 
29.09.2011. 

24.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
24.1. Par dzīvojamās platības maiņu Ilnai Jankevicai 
 
PAMATOJUMS 
Ilnai Jankevicai iesniegums Nr.J-377 no 25.08.2011 ar lūgumu apmainīt piešķirto 
dzīvokli  Nevejas skolā dz.13,   pret dzīvokli Vīdāles ciema mājā “Jasmīnes 2” , dzīvokli 1.  
 
MĒRĶIS 
Lemt par  dzīvojamās plātības maiņu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
I.Jankevicai 2009.gada 1.oktobrī piešķirts dzīvoklis Nevejas skolā dzīvoklis13.  
Konstatē, ka I.Jankevicas izvēlētais dzīvoklis „Jasmīnes 2” dz.1, nav pašvaldības īpašums, 
līdz ar ko pašvaldībai nav tiesiska pamata izskatīt I.Jankevicas lūgumu. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Atteikt I.Jankevicas iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu maiņu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.269. 
29.09.2011. 

24.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
24.2. Par dzīvojamās platības maiņu Rigondai Pētersonei 
PAMATOJUMS 
Rigondas Pētersones iesniegums Nr.P-385 no 31.08.2011 ar lūgumu apmainīt piešķirto 
dzīvokli  Talsu ielā   dz. 12   pret dzīvokli.  
 
MĒRĶIS 
Lemt par bērna bāreņa  nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 
24.03.2010.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Rigondai Pētersonei Dundagas novada dome piešķīra dzīvokli Talsu ielā 11, dz.12 
pamatojoties uz Likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 3 
punktu, kas nosaka ka ar dzīvojamo platību pirmām kārtām jānodrošina - bērni bāreņi 
un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās 
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad 
viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā 
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ar lēmumu no 28.04.2011, sēdes 
protokols Nr.6. 
Kamēr tika remontēts piešķirtais dzīvoklis, šajā mājā atbrīvojās dzīvoklis pirmajā stāvā. 
Rigondai piešķirtais dzīvoklis atrodas trešajā stāvā. Maiņas nepieciešamību pamato ar 
veselības stāvokļa pasliktināšanos.  
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Atļaut mainīt īres tiesības uz dzīvokli Nr.12 pret dzīvokli Nr.4, Talsu ielā 11.  
 
 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.270. 
29.09.2011. 

24.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
24.3. Par dzīvojamās platības maiņu Lesjai Petrinai 
 
PAMATOJUMS 
Lesjas Petrinas iesniegums Nr.P-380 no 29.08.2011 ar lūgumu apmainīt dzīvokli  
Puiškalnciema “Seņķos” dz. 3   pret dzīvokli Dundagā. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par  dzīvojamās platības maiņu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Lesja Petrina īrē pašvaldības dzīvokli  Puiškalnciema “Seņķos” dz. 3 īres līgums Nr.1 no 
22.08.2006. Lūdz rast iespēju samainīt īrēto dzīvokli pret dzīvojamo platību Dundagā, lai  
bērni varētu apmeklēt bērnu (5-gadnieku obligātā apmācība) dārzu un pati varētu atrast 
darbu. 
Tā kā atbrīvojās dzīvoklis Talsu ielā 11, dzīvoklis 12, to varētu mainīt. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Atļaut mainīt īres tiesības Puiškalnciema “Seņķos” dz. 3 pret Nr.12 , Talsu ielā 11, 
Dundagā.  
 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.271. 
29.09.2011. 

24.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
24.4. Par dzīvojamās platības piešķiršanu G. Helvigam 
 
PAMATOJUMS 
Dundagas novada domes lēmums Nr.468, 22.§ no 24.11.2010 par uzņemšanu 
dzīvojamās platības piešķiršanas rindā. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par  dzīvojamās platības maiņu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010. 
Pašreiz dzīvo istabā , kura saskaņā ar būvinspektora atzinumu ir avārijas stāvoklī Saules 
ielā 12. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Atbrīvojies dzīvoklis Dundagas pagasta “Lauciņos 1”, dzīvoklis Nr.5. Dzīvoklis sastāv no 
vienas istabas 27,7 m² un priekšnama. Tas ir derīgs dzīvošanai un to var izīrēt. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt Gintam Helvigam īres tiesības uz  dzīvokli Nr.5, mājā “ Lauciņi 1”, Dundagas 
pagastā. 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.272. 
29.09.2011. 

25.§ 
Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu 

 
Pamats: 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma 13.1.6.punkts 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikumu 
2) Apstiprināt Sporta komisiju šādā sastāvā: 
Aldis Felts 
Arvis Heniņš 
Gundega Lapiņa 
Atis Burnevics 
Sandra Kokoreviča 
Alnis Auziņš 
Guntis Pirvits 
Ilmārs Gleglu 
Oskars Sproģis 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.273. 

29.09.2011. 
26.§ 

Par atļauju apvienot amata pienākumus 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbību” 7.panta piektās 
daļas 4.punkts; likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 3.punkts 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 1.septembrī, pamatojoties uz likuma 
“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu un 
48.panta pirmās daļas 3.punktu, par SIA “Dundagas veselības centrs” valdes locekli 
iecēla Agitu Vagenmeisteri. Šobrīd minētā persona ir arī SIA “Dundagas veselības centrs” 
grāmatvede. 
 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja saņēmusi Agitas Vagenmeisteres lūgumu atļaut 
savienot valsts amatpersonas amatu (valdes locekļa amats SIA “Dundagas veselības 
centrs”) ar citu amatu pašvaldības institūcijā (grāmatveža amats SIA “Dundagas 
veselības centrs”). 
 
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta pirmās daļas 19.punktu SIA “Dundagas veselības centrs” valdes locekļa amatam 
ir valsts amatpersonas statuss. Savukārt, saskaņā ar minētā likuma 1.panta 8.punktu 
pašvaldības kapitālsabiedrība ir pašvaldības institūcija. Likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka, ka 
pašvaldību kapitālsabiedrību valžu locekļiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas 
amatu ar citu amatu pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu 
un ir saņemta tās valsts amatpersonas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi 
amatā. 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Atļaut Agitai Vagenmeisterei savienot SIA “Dundagas veselības centrs” valdes locekļa 
amatu ar SIA “Dundagas veselības centrs” grāmatveža amatu. 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.274. 
29.09.2011. 

27.§ 
Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē 

 
PAMATOJUMS 

1. J.Rodertes 01.09.2011. iesniegums 
2. Vispārējās izglītības likuma 22.pants. 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Mājmācībā mācību satura apguve īstenojama ģimenē, un par to atbild vecāki, savukārt 
kontroli veic attiecīgā izglītības iestāde. 
 
Vispārējās izglītības likuma 22.pants paredz: 
„22. Pirmsskolas izglītības programmas  
Pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības 
iestādē, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno 
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā 
centrā.” 
 
Pamatojoties uz augstākminēto varētu pielāgot 1.-4.klases prasības arī obligātajā 
pirmsskolas apmācībā, ja bērna vecāki ar pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju 
ir saskaņojuši kārtību, kādā PII konsultē vecākus, un kārtību, kādā izglītības iestādes 
pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Filipam Rodertam apgūt obligāto pirmsskolas izglītību mājās. 
2. F.Roderta vecākiem un PII Kurzemīte administrācijai līdz 01.10.2011. saskaņot 
kārtību, kādā PII „Kurzemīte” konsultē vecākus, un kārtību, kādā izglītības iestādes 
pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga PII Kurzemīte vadītāja I.Onzule 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.275. 

29.09.2011. 
28.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

28.1. Pamats: 

• Ivara Dansona iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 
„Andumi” reģ. Nr. 15.09.2011. Nr. D-411 

• Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 
• MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 
• Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 
 
Izvērtējums: 
Īpašums „Andumi” ar kadastra Nr.8850-031-0031 sastāvošs no zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-031-0031 8,7 ha platībā atrodas Vādzeres teritoriālā ciema teritorijā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas apmežot īpašuma „Andumi” zemes vienības lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 1,1 ha platībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta.  
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.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, īpašuma „Andumi” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-
031-0031 lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz 
mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
Iegūstot papildus informāciju, konstatēts, minētā platība iespējams ir meliorētā zeme. 
Informācija ir jāpārbauda un jāprecizē. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu. Atgriezt izskatīšanai Attīstības un plānošanas komitejā. 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.276. 

29.09.2011. 
28.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

28.2. Pamats: 

• Leo Zvirbuļa iesniegums ar lūgumu atļaut apmežot lauksaimniecības zemi īpašumā 
„Vāvriņi” reģ. Nr. 16.09.2011. Nr. Z-413 

• Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.punkts 
• MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 
• Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums, 26.08.2009. Saistošie 

noteikumi Nr.7 
 
Izvērtējums: 
Īpašums „Vāvriņi” ar kadastra Nr.8850-014-0025 sastāvošs no zemes vienības ar 
kad.apz. 8850-017-0031 10,8 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad.apz. 
8850-017-0031-001, šķūnis ar kad.apz. 8850-017-0031-002 un šķūnis ar kad.apz. 8850-
017-0031-003, zemes vienības ar kad.apz. 8850-014-0025 8,3 ha platībā, zemes vienības 
ar kad.apz. 8850-014-0026 2,3 ha platībā un zemes vienības ar kad.apz. 8850-018-0019 
6,6 ha platībā atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 
Īpašnieks vēlas apmežot īpašuma zemes vienības ar kad.apz. 8850-017-0031 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,9 ha platībā, kas atrodas Kaļķu teritoriālā ciema 
teritorijā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta.  
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 4.panta 5.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, īpašuma „Vāvriņi” zemes vienībā ar kad.apz. 8850-017-
0031 lauksaimniecībā izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz 
mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
Atļaut apmežot un mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme, 
īpašuma „Vāvriņi” ar kadastra Nr.8850-014-0025 zemes vienībā ar kad.apz. 8850-017-
0031 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 3,9 ha platībā. 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.277. 
29.09.2011. 

29.§ 
Par zemes vienības atdalīšanu 

Pamats: 

• Arņa Neparta iesniegums par īpašuma „Stumbri” ar kadastra Nr. 8850-007-0017 
sadalīšanu, reģ. Nr. N-417, 16.09.2011. 

• 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmā daļa. 
• 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

 
Izvērtējums:  
Īpašums „Stumbri” ar kadastra.Nr. 8850-007-0017 ar kopējo platību 38,19 ha, sastāvošs 
no zemes vienībām ar  kad.apz. 8850-003-0074  7,1 ha platībā, zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-007-0017 8,3652 ha platībā,  zemes vienības ar  kad.apz. 8850-007-0018 
13,9072 ha platībā, zemes vienības ar  kad.apz. 8850-007-0026 4,1 ha platībā, zemes 
vienības ar  kad.apz. 8850-007-0043 4,7176 ha platībā atrodas Lapmežciema teritoriālā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas atdalīt no īpašuma zemes vienību ar kad.apz. 8850-003-0074  7,1 ha 
platībā, kas  
saskaņā ar iesniegumu, tiks pievienota nekustamajam īpašumam „Vecstrautmaņi”, 
Dundagas pag., Dundagas nov. Īpašums „Vecstrautmaņi” robežojas ar minēto zemes 
vienību un pieder atdalāmās zemes vienības pircējam. 
Zemes vienība ar kad.apz. 8850-003-0074 nav adresācijas objekts. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist zemes vienības ar kad.apz. 8850-003-0074 atdalīšanai no nekustamā 
īpašuma „Stumbri”, tās tālākai pievienošanai  īpašumam „Vecstrautmaņi”, kas 
robežojas ar to. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kad.apz. 8850-003-0074 7,1 ha platībā saglabāt 
iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  
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3. Pārējām nekustamā īpašuma „Stumbri” sastāvā esošajām zemes vienībām ar  
kad.apz. 8850-007-0017, kad.apz. 8850-007-0018, kad.apz. 8850-007-0026 un  
kad.apz. 8850-007-0043, saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.278. 
29.09.2011. 

30.§ 
Par zemes īpašuma sadalīšanu 

Pamats: 

• Gunāra Kārkliņa iesniegums par īpašuma „Celmiņi” ar kadastra Nr. 8850-020-0030 
sadalīšanu, reģ. Nr. K-430, 23.09.2011. 

• 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmā daļa. 
• 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

 
Izvērtējums:  
Īpašums „Celmiņi” ar kadastra.Nr. 8850-020-0030 ar kopējo platību 9,36 ha, sastāvošs 
no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-020-0030 0,66 ha platībā un zemes vienības ar  
kad.apz. 8850-021-0072  8,7 ha platībā un  atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā.  
Īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu, atdalot zemes vienību ar kad.apz. 8850-021-0072  8,7 
ha platībā. 
Zemes vienība ar kad.apz. 8850-021-0072  nav adresācijas objekts. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Celmiņi” sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar 

kad.apz. 8850-021-0072. 
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kad.apz. 8850-021-0072 piešķirt nosaukumu 

„Jauncelmiņi”. 
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kad.apz. 8850-021-0072 8,7 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  

4. Atlikušajai nekustamā īpašuma „Celmiņi” sastāvā esošajai zemes vienībai ar  
kad.apz. 8850-020-0030 saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 



74 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.279. 
29.09.2011. 

31.§ 
Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa atcelšanu 

PAMATOJUMS 

1. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
11.panta pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 
3.punkts 

2. Valda Randes personīgs iesniegums (reģ. Nr. R-372 no 22.08.2011.) 
 
MĒRĶIS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldīšana 

 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja 2011.gada 22.augustā saņēmusi SIA “Dundagas 
veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Valda Randes iesniegumu ar lūgumu atbrīvot 
viņu no SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja amata ar 2011.gada 
30.septembri. 
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Atcelt Valdi Randi no SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja un valdes 
locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 30.septembri (pēdējā amata 
pienākumu pildīšanas diena). 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.280. 
29.09.2011. 

32.§ 
Par SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekļa iecelšanu 

PAMATOJUMS 

 
Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta 
pirmās daļas 1.punkts, 14.panta pirmā daļa, 48.panta pirmās daļas 3.punkts 
 
MĒRĶIS 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldīšana 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Ar Dundagas novada Domes 2011.gada 29.septembra lēmumu no SIA “Dundagas 
veselības centrs” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas 
atcelts Valdis Rande. 
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldīšanu, ir 
nepieciešams iecelt sabiedrībai valdes locekli. 
  

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Iecelt Anitu Lavrenovu, personas kods: 160359-14168, par SIA “Dundagas veselības 
centrs” valdes locekli ar 2011.gada 1.oktobri. 

 
 
 

 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
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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.14.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.281. 
29.09.2011. 

33.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem 

  
Pamatojums:  

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punkts un 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta a)apakšpunkts.” 
 
Mērķis:  
Godināt Dundagas novada iedzīvotājus un uzņēmumus par ieguldījumu sabiedriskajā un 
tiešajā darbā, veicinot Dundagas novada attīstību. 
 
Izvērtējums:  

Par tradīciju ir izveidojusies Dundagas un Kolkas pagastu iedzīvotāju godināšana, 
kuri, veicot tiešos darba pienākumus un aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē, 
veicinājuši Dundagas un Kolkas pagastu attīstību.  

Dundagas novada domes pastāvēšanas laikā nav izstrādāta nolikuma par 
Dundagas pašvaldības apbalvojumiem iedzīvotājiem tiešo darba pienākumu veikšanā un 
sabiedriskajā darbā.  
 

Dundagas novada Dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt nolikumu ,,Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem”. 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        G.Abaja 
 
 


