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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

  

 S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.22. 
2011.gada 22.decembrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.05 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš, 
Asja Felta, Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns 
Nepiedalās: Tija Liepa, - darba dēļ, Valdis Rande, Aldons Zumbergs – veselības dēļ, Linda 
Pavlovska – radinieka bērēs 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, Andris 
Kojro, Aldis Pinkens 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par 
aktualitātēm 
1.` Par deputātu pieprasījumu 

2. Par avīzes „Dundadznieks” cenu  
3. Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no pamatbudžeta uz speciālo 

budžetu 
4. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
5. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
6. Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu 
7. Par SIA „Viktorija DR” debitora parāda dzēšanu 
8. Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem 
9. Par projekta „Lifta izbūve VSPC” vadības maiņu 
10. Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi 
11. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu 

konkursā 
11.1. Par Kolkas peldvietas labiekārtošanu 
11.2. Par Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu 
11.3. Par sabiedriskā centra Talsu ielā 7 teritorijas labiekārtošanu 

12. Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā 
13. Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”” 
14. Par dotāciju biedrībai „Zaļais novads” 
15. Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem 
16. Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolā un pārvaldē 
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17. Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar sociālajiem jautājumiem 
18. Par sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu 
19. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
21.   Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu 
22.  Par Kultūras pils jauniešu mītnes – viesnīcas dežurantiem 
23.  Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem 
24. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā 
25. Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā 
26. Par ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un b-zā 
27. Par dzīvokļu jautājumiem 
28. Par A/s „Latvenergo” dāvinājuma pieņemšanu 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu 
29. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Dažādi jautājumi 
30.Par komiteju sēžu laikiem janvārī 
 

1. § 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes 

priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm 
 

 
Izpilddirektors M.Griciks informē par veiktajiem pasākumiem pēdējā mēneša laikā: 
1. Ir veiktas pārrunas ar bankām par bankomātu uzstādīšanu Dundagā (ir realizēts) 
2. Sakarā ar pieņemtajiem grozījumiem algu vērtēšanas metodikā, algu komisija ir 

veikusi visu darbinieku algu pārvērtēšanu, noslēgti grozījumi darba līgumos. 
3. PII „Kurzemīte” jumts atkal tek, nepieciešami remonta darbi par ~ Ls 300,- 
4. Sakarā ar uzsākto tiesvedību apturēts privatizācijas process uz īpašumu Pils iela 6a 
5. Ir notikusi darba grupas sanāksme par Kolkas daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanu. Secināts, ka nepieciešams izstrādāt TEP siltumapgādes 
centralizācijai Kolkā. Tiek ierosināts pastiprināt pašvaldības policijas darbību, 
paredzot finansējumu otra pašvaldības policista algošanai 2012.gada pamatbudžetā 
(no vēlmēm pārlikt uz pamatbudžetu). Tas nepieciešams saistošo noteikumu 
izpildes kontrolei. 

Sēdei pievienojas deputāti Aigars Zadiņš un Ēriks Bērzkalns 
6. Noslēdzies konkurss uz novada sporta un jauniešu lietu organizatora amatu. 

Komisija darbam šajā amatā izvirza Aigu Ūdri. 
7. Informē par sarežģījumiem darba attiecībās ar pansijas „Jaundundaga” vadītāju 

L.Laicāni. Vadītājas rīcībā saskata pārkāpumus, - vadītāja pieņēmusi pastāvīgā 
darbā uz nenoteiktu laiku darbinieku – aprūpētāju. Pārkāpumu saskata šādos 
apstākļos: 1) nav domes lēmuma par aprūpētāja amata vietas izveidošanu pansijā 
„Jaundundaga”; 2) saskaņā ar lēmumu iepriekšējam izpilddirektoram bija 
jānodrošina aprūpētāja pienākumu izpilde; 3) pieņemot darbinieku netika rīkots 
konkurss; 4) ar šādu rīcību ir radīts finansiāls slogs pašvaldībai. 

A.Felta norāda, ka, ja procedūra nav ievērota darbiniekam var izteikt aizrādījumu, taču 
tas nav deputātu kompetences jautājums, un ar to ir jātiek galā izpilddirektoram. 
Uzskata, ka šāds darbinieks pansijā ir nepieciešams. 
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Par sporta un jaunatnes lietu organizatoru. 
Izpilddirektoram tiek uzdots jautājums par pretendentu izvērtēšanas kārtību – vai bija 
izstrādāts konkursa nolikums?  
M.Griciks – Jā, nolikums bija. 
G.Pirvits- no Sporta komisijas izvērtēšanas komisijā tika deleģēts komisijas 
priekšsēdētājs A.Felts, kurš informējis, ka nolikuma uz izskatīšanas brīdi nav bijis un ir 
atturējies no komisijas izvirzīta pretendenta virzīšanas apstiprināšanai. 
M.Griciks informē, ka sporta jautājumos neviens pretendents neradīja pārliecību par 
atbildību, taču komisija pieņēmusi lēmumu balsot par spēcīgāko kandidatūru  - Aigu 
Ūdri. 
A.Felta – tas ir izpilddirektora kompetences jautājums, tādēļ viņam ir jāpieņem lēmums 
 
1.` Par deputātu pieprasījumu 

Ē.Bērzkalns vēlreiz precizē deputātu A.Zumberga un Ē.Bērzkalna 2011.gada 
14.decembra pieprasījuma būtību- vai ir konstatēti budžeta plānošanas un izlietošanas 
pārkāpumi? 
Sēdes vadītāja dod vārdu deputātēm, kuras bija pieprasījušas skaidrojumu par 
finansiālajiem uzkrājumiem, kuri atklājās pēc A/s „Latvijas Krājbanka” darbības 
apturēšanas. 
R.Rūmniece – pēc finanšu speciālistes sniegtās informācijas iepriekšējā domes sēdē, mēs 
gribējām rast skaidrību uz pieprasījumā minētajiem jautājumiem. Mums informācija tika 
sagatavota un atsūtīta. 
Z.Eizenberga skaidro, ka iepriekšējā domes sēdē ir izteikusies neprecīzi, jo Krājbankā 
palikusī mērķdotācija pedagogiem ir nedaudz vairāk par tūkstoti, nevis kā iepriekš 
izskanēja 34 tūkstoši. 
B.Ose – tie nav uzkrājumi, bet plānotie izdevumi līdz gada beigām. Ir, protams, iestādes, 
kurās ir plānots ar pietiekami lielu rezervi. 
 
G.Abaja informē par aktualitātēm: 
1. Pašvaldības paņemtais aizņēmums no Valsts kases 70 tūkstoši latu ir atmaksāts 
2. Tiek apspriesti sadarbības līgumu projekti dažādās jomās (Kultūras, izglītības un 
bibliotēku sadarbības). 
3. Notikusi saruna ar SIA „Līcis 93” īpašnieku Aivaru Lejieti par Kolkas ūdens 
saimniecības projekta īstenošanu, kurā vienojās par abpusēji izprotošu situāciju 
projekta īstenošanā. 
4. 20.decembrī notika SIA „Piejūra” dibinātāju sanāksme, kurā vienojās par iepirkuma 
pārtraukšanu un sludināšanu no jauna, paplašinot teritoriju ar Kandavas novadu un 
vienlaicīgi sakārtojot esošos līgumus. 
 

2. § 
Par avīzes „Dundadznieks” cenu 

G.Abaja, G.Pirvits 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.337. „Par avīzes „Dundadznieks” cenu”.  Lēmums pievienots 
protokolam. 
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3. § 
Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no 

pamatbudžeta uz speciālo budžetu 
G.Abaja 

Par  naudas  līdzekļu  atlikuma  transfertu  no  pamatbudžeta  uz  speciālo  budžetu   
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
 
Pieņemt lēmumu Nr.338. ”Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no 
pamatbudžeta uz speciālo budžetu”.  Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

4. § 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

G.Abaja 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
  

PAMATOJUMS 
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.339. ”Par grozījumiem pašvaldības budžetā”.  Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

 
5. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
G.Abaja 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.340. ”Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.  Lēmums 
pievienots protokolam. 
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6. § 
Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.341. ”Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu”.  Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

7. § 
Par SIA „Viktorija DR” debitora parāda dzēšanu 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.342. ”Par SIA „Viktorija DR” debitora parāda dzēšanu”.  Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

8. § 
Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem 

G.Abaja 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.343. ”Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
9. § 

Par projekta „Lifta izbūve SIA „Dundagas veselības centrs”” 
vadības maiņu 
G.Abaja, A.Felta 

(Par projekta koordinatora maiņu Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā) 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.344. ” Par projekta „Lifta izbūve SIA „Dundagas veselības centrs”” 
vadības maiņu”.  Lēmums pievienots protokolam. 
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10. § 
Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.345. ” Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi”.  Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
11. § 

Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā 

G.Abaja, B.Ose, A.Felta, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, G.Pirvits 
 

11.1. Par Kolkas peldvietas labiekārtošanu 
 
Pamatojums: 

1. Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 2. Kolkas peldvietas iekārtošana atbilstoši MK not. Nr.341 06.04.2010 „Peldvietu 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un MK not. Nr.454 17.06.2008 „Peldvietu higiēnas 
prasības” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.346. ”Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā”.  Lēmums pievienots protokolam. 

 
11.2. Par Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu 
 
11.2.1. PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.347. ”Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā”.  Lēmums pievienots protokolam. 
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11.2.2PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav (B.Ose izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.348. ”Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā”.  Lēmums pievienots protokolam. 

 
11.3.  Par sabiedriskā centra Talsu ielā 7 teritorijas labiekārtošanu 
 
PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
                                           
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.349. ”Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā”.  Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
12.§ 

Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā 
Pamatojums: 
2011. gada 12. decembra iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores. 
 
Mērķis 
Projekta partneru (Brigshaw High School) ielūgums apmeklēt  pasākumu, kas veltīts 
2012.gada vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā. 
 
Izvērtējums: 
Dundagas vidusskolas direktore lūdz rast iespēju finansēt Dundagas vidusskolas 
skolēnu un skolotāju starptautiskā sadarbības projekta braucienu uz Lielbritāniju 
2012.gada jūnijā, kurā piedalīsies apmēram 350 skolēni no visām Brigshaw sadarbības 
skolām. Brauciena laiks 2012.gada 16.-25.jūnijs. No Dundagas vidusskolas plānots 
braukt 15 skolēniem un 2 skolotājiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (8.-11.klase). 
Lielbritānijas puse apņemas: 

• Nodrošināt un apmaksāt dzīvošanu ģimenēs, 
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• 3 ēdienreizes dienā, 
• Transporta izdevumi apmeklējuma laikā (ekskursijas u.c.), 
• Nodrošināt un finansēt pasākumu un ekskursiju programmu visas uzturēšanās 

laikā. 
Mūsu pusei jāsedz: 

• Ceļojuma izdevumi, 
• Veselības apdrošināšana. 

Pasākuma programma, dalībnieku atlases principi un plānotie ieguvumi pēc 
pieprasījuma. 
Ceļojuma izdevumi (uz 11.12.2011.): 

• Lidojums Rīga –Mančestra- Rīga   Ls 150  
( no Ls 147.30 līdz 150.70) 

• Vilciens Mančestra – Līdsa -Mančestra Ls 28 
Kopējais nepieciešamais finansējums    Ls 3026 
 
Secina, ka projekts ir atbalstāms, kā bērnu motivācija, jo braucēji tiek noteikti atlases 
veidā pēc angļu valodas zināšanām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.350. ” Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā”.  
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

13.§ 
Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”” 

G.Abaja, G.Pirvits 
Pamatojums: 
2011. gada 7. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes 
priekšsēdētāja Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 
2012. gadā. 
 
Mērķis 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros 
deleģēt uzdevumu – nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātu ģimeņu bērniem un 
bērniem ar nepietiekošu vecāku  gādību. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4. punktā noteiktās funkcijas ietvaros deleģēt uzdevumu – gādāt par bērnu 
izglītību (organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm). 
Izvērtējums: 
 
Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” uzsāka savas darbības astoto gadu. 2011. Gadā 
bērnu centrā tika īstenots SIF un Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts 
„Bērnu dienas centrs „Mājas” radošā darbnīca” (Ls 9992,00). Projekta ietvaros tika 
izremontēta un labiekārtota viena telpa un sešus mēnešus 40 bērni darbojās 6 radošajās 
darbnīcās. Bērnu darba rezultāts bija redzams Dundagas pils dienā, Kurzemes dziesmu 
dienā un Šlīteres bākā. Ar pārgājienu augustā gar novada jūras robežu tika izveidots 
pusaudžu Ceļa meklētāju klubiņš, kas reizi nedēļā pulcējas uz savām nodarbībām. 
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Ģimenes labprāt izmanto arī „Skapīša” radītās iespējas – nodod un bez maksas saņemt 
bērnu apģērbu un apavus. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz Dundagas novada Domei piešķirt finansējumu 
2012. gadam un  centra elektrības, apkures un komunālās izmaksas iekļaut PII 
„Kurzemīte” izdevumos. 

Izdevumu pozīcijas Izdevumi mēnesī Izdevumi gadā 
Darba samaksa centra vadītājai  368,00 4416,00 
Darba samaksa praktisko darbu 
meistarei 

278,00 3336,00 

Darba devēja VSAOIe 24,09% 155,62 1867,44 
Kopā 801,62 9619,44 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.351. ” Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs 
„Mājas”””.  Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

14.§ 
Par dotāciju biedrībai „Zaļais novads” 

G.Abaja, A.Felta, S.Šnikvalde 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.352. ”Par dotāciju biedrībai „”Zaļais novads””.  Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 
 

15.§ 
Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem 

G.Abaja, A.Felta, Ē.Bērzkalns 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 43.panta trešā daļa 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  A.Felta,  
S.Šnikvalde,  B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.353. Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju 
projektiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums. 
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Asja Felta (no plkst. 15.00) 
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16.§ 
Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolā un pārvaldē 

G.Abaja, S.Šnikvalde, B.Ose, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš 
MĒRĶIS 
Optimizēt saimnieciskā darba resursus  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Salīdzinot Dundagas un Kolkas saimniecības darbā iesaistītos darbiniekus,  lai taupītu 
finansu līdzekļus un veidotu vienotu saimnieciskā darba stratēģiju pašvaldībā, 
izpilddirektors piedāvā veikt sekojošas izmaiņas: 
1.Likvidēt amatu Kolkas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (0,5 
slodze) 
2. Likvidēt amatu remontstrādnieks struktūrvienībā PII „Rūķītis” (0,2 slodze) 
3.Likvidēt internāta vadītājas amata vietu, PII Rūķītis (0,3slodze) 
4. Samazināt slodzi automašīnas vadītājam 0,5 slodze Kolkas pārvalde 
5. Izveidot amata vietu Remontstrādnieks, Kolkas pārvaldē (1 slodze) Komitejā tika 
piedāvāta 0,5 slodze, bet pārrunās ar Kolkas skolas direktori un A.Pinkenu var piekrist viņu 
argumentiem, ka dotajā situācijā labāk būtu 1 slodze  
6. Palielināt slodzi par 0,25 internāta audzinātājai. Jautājums komitejā palika atvērts par 
šo punktu. Turklāt Kolkas skolas direktores priekšlikums ir veikt izmaiņas amata 
nosaukumā uz internāta, dienesta viesnīcas skolotājs, kas ļautu izmantot viņai papildus 
brīvdienas. Darba samaksas komisija uzskata ka darbs tomēr vairāk saistīts ar uzraudzību, 
nevis ar apmācību. 
 
Secina, ka  

1) Kolkas pagasta pārvaldē izveidojamo remontstrādnieka amata vietu ir iespējams 
dalīt, nodarbinot vairākus darbiniekus, jo pārvaldes vadītājs uzskata, ka darbu 
vieglāk organizēt, ja ir vairāki darbinieki. 

2) Kolkas pamatskolas direktorei, pēc vietnieka saimnieciskajā darbā likvidēšanas,  
ir jāuzņemas papildus funkcijas. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.354. „Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolā un pārvaldē”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 

17.§ 
Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar sociālajiem 

jautājumiem 
G.Abaja, Ē.Bērzkalns, B.Ose 

Pamatojums: 
1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
2) Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs 

 
B.Ose -  darbinieks strādā vairāk kā konsultants sociālajos jautājumos un tas 
iedzīvotājiem ir nepieciešams 
Ē.Bērzkalns apšauba, vai šāds darbinieks ir vajadzīgs, jo to varētu paveikt novada 
Sociālais dienests. Vēlas redzēt amata aprakstu. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.355. „Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar 
sociālajiem jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

18.§ 
Par sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta  
piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu 

G.Abaja 
Pamats: 

1. Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikums 
2. 2012.gada budžeta plānošana 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.356. „Par sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta piešķiršanas un 
izmaksāšanas nolikumu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
19.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
G.Abaja 

Pamatojums: 
• Jāņa Celitāna pilnvarotās personas Dzintara Dembovska 24.11.2011. iesniegums ar 

reģ. Nr. C-519. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants, 53. pants, 84. pants. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.357. „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
20.§ 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
G.Abaja 

20.1.Pamats: 
• Pilnvarotās personas Renāra Vaitkusa 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. V-541.  
• 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. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.358. „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
20.2. Pamatojums: 
• SIA „Vīdales vējš” 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. G - 539. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.359. „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
20.3. Pamatojums: 
• Vitālija Galaiska 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. G - 538. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.360. „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

21.§ 
Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu 

Ziņo A.Pinkens; G.Abaja 
Pamats: 
Sagatavots Kolkas pagasta pārvaldes nolikums jaunā redakcijā. 
 
Secina, ka ir jāsagatavo Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienību reglamenti. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.361. „Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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22.§ 
Par Kultūras pils jauniešu mītnes – viesnīcas dežurantiem 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.362. „Par Kultūras pils jauniešu mītnes – viesnīcas dežurantiem”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

23.§ 
Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem 

G.Abaja, I.Jānberga, A.Zadiņš, B.Ose 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.363. „Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem 
un sētniekiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

24.§ 
Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.364. „Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

25.§ 
Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 
8.punkts;  Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa; Dundagas novada domes 2011.gada 
22.jūnija lēmums Nr.153 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.365. „Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
nolikumā ”. Lēmums pievienots protokolam. 
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26.§ 
Par ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

(Par ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un b-zā) 

G.Abaja, I.Jānberga 
Pamatojums: 
1.  „Likums  par  budžetu un finanšu vadību”  
2.  Ministru kabineta noteikumi Nr.333 no 03.05.2011. „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

 
Secina, ka  
1)maksājumu aprēķināšanas metodikai un maksājumu veikšanas nosacījumiem 

visā novadā ir jābūt vienotiem. Uzskata, ka atšķirīga attieksme vienādas funkcijas 
pildošajās pašvaldības iestādēs nebūtu pieļaujama.  

2) ja vecāki nespēj samaksāt noteiktos maksājumus, tad ir iespēja griezties 
Sociālajā dienestā pēc palīdzības. 

3) nometnēm noteiktajam maksājumam Ls 1,50 nav aprēķina tāmes 
4) tad, kad tiek piedāvāts skatīt kādu nosacījumu izstrādi vai maiņu vienā 

pašvaldības iestādē, ir kompleksi jāskatās darbības princips tāda paša darbības rakstura 
iestādēs kopumā 

Tiek piedāvāts  
1) atlikt jautājuma par maksas noteikšanu nometņu, semināru u.c. dalībniekiem, 

izskatīšanu, līdz aprēķina tāmju saņemšanai 
2) Neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par Kolkas pamatskolas un 

pirmsskolas vecuma bērnu vecāku atbrīvošanu no maksājuma par ēdiena 
sagatavošanu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.366. „Par ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

27.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Abaja, R.Rūmniece 
   
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.367. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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28.§ 
Par A/s „Latvenergo” dāvinājuma pieņemšanu 

G.Abaja 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.368. „Par A/s „Latvenergo” dāvinājuma pieņemšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

29.§ 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2)punktu 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, I.Jānberga,  S.Šnikvalde,  
B.Ose, R.Rūmniece, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.369. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

30.§ 
Par komiteju sēžu laikiem janvārī 

 
Sakarā ar budžeta izskatīšanu un pieņemšanu, nepieciešami grozījumi pastāvīgo 
komiteju sēžu norises laikos. 
 
NOLEMJ: 
2012.gada janvārī noteikt sekojošus komiteju sēžu norises laikus: 
5. janvārī plkst. 9.00 – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
11.janvārī plkst. 9.00 – Attīstības un plānošanas komiteja 
12.janvārī plkst. 9.00 - Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
19.janvārī plkst. 13.00 – Finanšu komiteja 
26.janvārī plkst. 13.00 – domes sēde 
 
 
Sēde slēgta 16.10. 
 
Protokols parakstīts 28.12.2011.  
 
 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 337. 

22.12.2011. 
2.§ 

Par avīzes „Dundadznieks” cenu 
PAMATOJUMS 
Apjoma un izmaksu saskaņojums. 
 
MĒRĶIS 
Lai 8 lappušu avīzes cena proporcionāli būtu līdzvērtīga 6 lappušu avīzes cenai. 
 
IZVĒRTĒJUMS 

Tā kā pēc apstiprinātā grafika laikraksts «Dundadznieks» decembrī iznāks vienu reizi, 
bet 8 lpp. apjomā, tad būtu nepieciešams šim numuram noteikt pārdošanas cenu Ls 0,55 
par eksemplāru (parastais 6 lpp. izdevums maksā Ls 0,45), — kā jau tas bija nolemts 8 
lpp. avīzei š.g. jūnijā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Noteikt laikraksta «Dundadznieks» numura pārdošanas  cenu Ls 0,55 par eksemplāru 
reizēs, kad avīze iznāk 8 lappušu  apjomā. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 338. 

22.12.2011. 
3.§ 

Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no 
pamatbudžeta uz speciālo budžetu 

 
Par  naudas  līdzekļu  atlikuma  transfertu  no  pamatbudžeta  uz  speciālo  budžetu   
 
Pamatojums: 

1. „Likums  par  budžetu un finanšu vadību” I daļa, II daļas  8.pants  
Speciālais budžets – budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. 
2.Ministru kabineta noteikumi Nr.918  „Noteikumi  par  ūdenstilpju  un  rūpnieciskās  
zvejas  tiesību  nomu  un  zvejas  tiesību  izmantošanas  kārtību” 96.punkts  

Līdzekļus no kopējās summas, kas iekasēta par rūpnieciskās zvejas nomu, sadala 
šādi:  

30 %  katru mēnesi ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fondā; 
70 % ieskaita pašvaldību speciālā budžeta kontā.    

 
Mērķis 
 Līdzekļus, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu – īpašiem mērķiem 
iezīmēti ieņēmumi, jānošķir no pamatbudžeta ieņēmumiem,  tādiem mērķiem 
paredzētajā  pašvaldības  speciālajā budžetā. 
 
Izvērtējums: 
 Nodrošinot  īpašiem mērķiem  iezīmētu  ieņēmumu  uzskaiti  saskaņā  ar  
„Likums par budžetu  un finanšu  vadību”,  līdzekļi, kas iekasēti per  rūpnieciskās  zvejas  
tiesību  nomu,  iemaksājami  un  uzskaitāmi  pašvaldības  speciālajā  budžetā.      
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Veikt  transfertu Ls 13 880,81 apmērā – īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījumu, 
ko veic viena līmeņa budžeta ietvaros  - no pašvaldības  pamatbudžeta  uz  speciālo  
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 339. 

22.12.2011. 
4.§ 

Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
  

PAMATOJUMS 
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 
MĒRĶIS 
Noteikt, ka: 

1) Dundagas novada domes izveidotajai iestādei “Sociālais dienests” ir 
struktūrvienība “Pansija “Jaundundaga””; 

2) Dundagas novada pašvaldībā vairs nav Dundagas novada domes izveidotās 
iestādes “Kolkas mūzikas skola” un “Pansija “Jaundundaga””; 

3) Dundagas novada pašvaldībā vairs nav Ētikas komisija; 
4) Komiteju un domes sēdēs tiek veikts audio ieraksts; 
5) Ņemot vērā iepriekš minēto, saistošie noteikumi izsaka jaunā redakcijā 

saistošo noteikumu pielikumu Nr.2 – pašvaldības struktūra. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Ekonomisku un lietderības apsvērumu dēļ veicama institūciju reorganizācija. 
Nepieciešama precīzāka komiteju un domes sēžu norises fiksēšana.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumus 

Nr.24 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums. 

 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 



19 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 340. 

22.12.2011. 
5. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
PAMATOJUMS 
Ingas Leperes 01.12.2011. iesniegums (reģ. Nr.L-533). 
Dzīvojamās mājas „Ozoli”, Kaļķos, Dundagas pagastā dzīvokļu īpašnieku 01.12.2010. 
iesniegums (reģ.Nr.Pkol-528) 
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta (1)daļa un 
(4)daļa. 
 
MĒRĶIS 
Izpildīt Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 
(4)daļas prasības.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
1993.gada 2.novembrī Talsu rajona Dundagas pagasta SIA „Kaļķi” saskaņā ar likumu 
"Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" nodeva 
kopīpašumā Šnikvaldam Edgaram, Beidiņam Valdim, Pilmanei Ainai, Nierliņai Vijai, 
Kleimanim Sandim, Almanim Gunāram, Rozenbergam Aldim, Šulcei Ārijai, Almanei 
Santai, Nierliņam Ainaram, Petrovicam Armandam un Recei Elzai dzīvojamo māju un 
funkcionāli saistītās ēkas Dundagas pagasta Kaļķu ciemā ar nosaukumu „Ozoli”. 
Dzīvojamai mājai un funkcionāli saistītajām ēkām ir sagatavotas tehniskās 
inventarizācijas lietas. Balstoties uz dzīvojamās mājas inventarizācijas lietu ir 
aprēķināmas dzīvoklim piekrītošā īpašuma domājamās daļas. 
Dundagas novada pašvaldība ir reģistrējusi zemesgrāmatā dzīvojamās mājas 
funkcionēšanai nepieciešamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0146. 
Zemes vienības platība 2,31 ha. 
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta (4)daļa 
nosaka: ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par 
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", dzīvokļu īpašniekiem 
pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, 
slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Nodot dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu Nr.8850 017 0146 001 (adrese 
„Ozoli”, Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas novads) dzīvokļu īpašniekiem  
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īpašumā bez atlīdzības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 
8850 017 0146; 

2. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijai 
nodrošināt vienošanās slēgšanu ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.  

 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 341. 

22.12.2011. 
6. § 

Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu 
Pamatojums: 
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulces protokols. 
 
Mērķis 
ES Fonda projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” stacionārās veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta” īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma 
piešķiršana. 
 
Izvērtējums: 
Lai nodrošinātu kvalitatīvus stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes 
pakalpojumus un to pieejamību Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem, it īpaši Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga novados, 2011. gada 26. septembrī tika noslēgts līgums ar 
Veselības ekonomikas centru par kārtību projekta „SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta” 
īstenošanai, ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un projekta uzraudzībai. Projekta II 
kārtas ieviešanas laiks ir no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. martam. Projekta II 
kārtas kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 5 152 911,66, kura ietvaros LVL 
4 763 315,66 tiek novirzīti jaunās stacionārās ēkas būvniecībai Talsos. 
Projekta I kārtas ietvaros 2011. gadā tika uzsākta tehniskā projekta izstrāde un 2012. 
gada martā plānots uzsākt Talsu slimnīcas būvniecību.  Kopējās I kārtas attiecināmās 
izmaksas ir LVL 180 570,00. 
MK 2009. Gada 11. februāra noteikumi Nr. 44 Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti „Stacionārās 
veselības aprūpes attīstība” nosaka, ka projekta II kārtai tiek nodrošināts 84,21% 
apmērā ERAF līdzfinansējums, bet nacionālo līdzfinansējumu – 15,79%, apmērā – 
nodrošina ar valsts budžeta 5,79% un projekta iesniedzēja 10% finansējumu. Tā kā 
slimnīcas Talsu filiālei nav brīvu līdzekļu, ko ieguldīt jaunās ēkas būvniecībā projekta II 
kārtas ietvaros, līdz ar to nepieciešams kapitālsabiedrību turētāju . t.i. Talsu reģiona 
pašvaldību finansējums LVL 476 058,59, sk. tabulu: 
Pašvaldība 2012.g. 2013.g. Kopā 
Talsi 135 900 223 525 359 425 
Dundaga 19 440 31 975 51 415 
Roja  17 280 28 421 45 701 
Mērsrags 7 380 12 138 19 518 
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Kopā 180 000 296 059 476 059 
Līdzfinansējums pašvaldībām jānodrošina kā ieguldījums slimnīcas pamatkapitālā.  
Līdz 2010. gada 30. aprīlim, kad Dundagas pašvaldība bija kā kapitāla daļu turētājs AS 
„Talsu slimnīca”, pašvaldībai piederēja 10,8% jeb 10 511 kapitāla daļas ar 
nominālvērtību LVL 1,00. Pēc 2010. gada 30. aprīli, kad reorganizācijas rezultātā AS 
„Talsu slimnīca” pievienojās SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, pašvaldību 
kapitāla daļām tika piemērots sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficients 0,075 un 
Dundagas pašvaldības daļa sastādīja 789 daļas jeb 10,8% no Talsu reģiona īpašnieku 
daļu skaita (7303) jeb 0,17% no slimnīcas kapitāla daļām (462 546). Starpība LVL 
9722,00 tika norakstīti izdevumos. 
Gadījumā, ja tiktu nolemts par pamatkapitāla palielināšanu LVL 51 415, tad Dundagas 
pašvaldības daļu skaits pieaugtu uz 1,8 % no 90776 daļām jeb 1634, kas ir LVL 1634,00. 
Dundagas pašvaldība ieguldot pamatkapitālā negūst nekādas papildus iespējas. 
Dundagas pašvaldībai ir savs veselības centrs, kurā Dundagas iedzīvotāji gūst 
kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. 
Dundagas pašvaldībai nav brīvi līdzekļi, kurus ieguldīt kapitālsabiedrībā, bet ņemt 
aizņēmumu un maksāt procentus ir pārāk liels slogs pašvaldības budžetam, kuram pie šī 
gada nodokļu ieņēmumu prognozes jau turpmākajam gadam plānojas 9% 
kredītsaistības no pamatbudžeta. 
Jautājums ir skatīts visās pastāvīgajās komitejās. Ir priekšlikums neatbalstīt, jo 1) tiktu 
ieguldīti lieli līdzekļi, bet ieguvums Dundagas iedzīvotājiem niecīgs, 2) lai varētu ieguldīt 
šādus līdzekļus, būtu jāņem kredīts, turklāt nav zināms, vai šādai vajadzībai to varētu 
dabūt. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Neatbalstīt līdzfinansējuma nodrošināšanu ES Fonda projekta „SIA „Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta” 
īstenošanai. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 342. 

22.12.2011. 
7. § 

Par SIA „Viktorija DR” debitora parāda dzēšanu 
PAMATOJUMS 
Civillikuma CETURTĀS DAĻAS Saistību tiesības 1513.pants. 
Dundagas novada Domes 29.09.2011. lēmums Nr.250. „Par pašvaldības īpašuma „Pils 
iela A” nomas maksu.  
Neapdzīvojamo telpu 06.10.2000. nomas līgums ar izpirkuma tiesībām. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības grāmatvedības uzskaites atbilstību tiesību aktiem. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada pašvaldības grāmatvedība ir konstatējusi sekojošo:  
SIA „Viktorija DR” līdz 2006.gada 30.junijam ir izpildījusi visas saistības ar Dundagas 
pagasta padomi. 
Neraugoties uz to, ka pēc 2006.gada 1.jūlija ar SIA „Viktorija DR” Dundagas pagasta 
padome nav noslēgusi savstarpēju līgumu, izpildot Dundagas pagasta padomes 
priekšsēdētāja mutisku rīkojumu, pašvaldība no 03.07.2006. līdz 09.12.2009. ir 
izrakstījusi SIA „Viktorija DR” 14 rēķinus par telpu nomu Pils ielā 6, kā rezultātā 
grāmatvedība ir uzskaitījusi debitora parādu 4579,47 latus. 
 

Iepriekš minētajā laika periodā no 03.07.2006. līdz 09.12.2009. nomas saistības 
„Pils ielā 6” pamatojoties uz 2000.gada 6.oktobra līgumu likumīgi ir pildījusi fiziska 
persona Drosma Greiško. Faktu par saistību izpildi Dundagas novada Dome ir 
apstiprinājusi ar 29.09.2011. lēmumu Nr.250. „Par pašvaldības īpašuma „Pils iela A” 
nomas maksu”. 

Civillikuma CETURTĀS DAĻAS Saistību tiesības 1513.pants nosaka, ka vienpusējs 
apsolījums, kuru vēl nav pieņēmusi otra puse, nenodibina nekādu saistību. 
Ņemot vērā Civillikuma 1513.panta būtību, uzkrāto SIA „Viktorija DR” parādu nav 
iespējams piedzīt. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Norakstīt SIA „Viktorija DR” parādu Ls 4579,47. 
 

 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 343. 

22.12.2011. 
8. § 

Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem 
Pamatojums: 
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 
2.2. pants 100.punkts  
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 
budžeta iestādes bilances, norakstot izdevumos. 

Dundagas novada Domes grāmatvedības politika.  03.08.2009. lēmums Nr.252.  
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

Mērķis 
Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  
 
Izvērtējums: 
Kolkas  pagasta  pārvalde,  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju  pēc  stāvokļa  uz 
01.01.2011.,  par  bezcerīgiem  (zaudētiem)  parādiem  atzina   mirušo  debitoru  
parādus  par  zvejas  licenču   nomu  kopsummā  par  LVL  320.00 (trīs simti divdesmit 
lati):  
* Vilnis DĀVIDSONS   no 2004.gada  LVL 240.00 miris   
04.06.2004. 
* Rainis SOJA    no 2004.gada   LVL   15.00      miris   
30.09.2010. 
* Reinis  BURLAKOVS  no 2008.gada   LVL   30.00    miris   
18.07.2010. 
* Ilona GALVIŅA   no 2010.gada  LVL   15.00 mirusi 
27.05.2010. 
* Edgars Visvaldis ZĪBERTS  no 2010.gada   LVL   20.00 miris   

26.12.2010. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  bezcerīgo  debitoru  parādus  par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu  kopsummā par 320.00 LVL:   
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* Vilnis DĀVIDSONS  no 2004.gada  LVL 240.00 miris   
04.06.2004. 

* Rainis SOJA   no 2004.gada   LVL   15.00      miris   
30.09.2010. 

* Reinis  BURLAKOVS  no 2008.gada   LVL   30.00    miris   
18.07.2010. 

   * Ilona GALVIŅA   no 2010.gada  LVL   15.00 mirusi 
27.05.2010. 

   * Edgars Visvaldis ZĪBERTS no 2010.gada   LVL   20.00 miris   
26.12.2010. 

 
 
 

 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 344. 

22.12.2011. 
9.§ 

Par projekta „Lifta izbūve SIA „Dundagas veselības centrs”” 
vadības maiņu 

 (Par projekta koordinatora maiņu Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā) 
 

Pamats: 
• Dundagas novada Domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr.78 (protokols Nr.4., 20.§.)  
 
Mērķis: 
Nodrošināt sekmīgu projekta īstenošanu. 
 
Izvērtējums:  
Ar Dundagas novada Domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr.78 par projekta koordinatoru 
tika apstiprināts Valdis Rande, kurš uz to brīdi bija SIA „Dundagas veselības centrs”  
valdes priekšsēdētājs. 
Dundagas novada Domes Centrālās administrācijas struktūrvienībā Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošana un projektu vadība pašvaldības projektu vadīšanas pienākumi ir 
uzticēti Guntim Kļaviņam, kurš jau ir uzsācis projekta koordinēšanu, jo ļoti īsā laikā ir 
jāveic projekta pieteikuma precizējumi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atcelt no projekta „Lifta izbūve SIA Dundagas veselības centrs”  koordinatora 
pienākumiem Valdi Randi. 

2. Apstiprināt par projekta „Lifta izbūve SIA Dundagas veselības centrs”  
koordinatoru Gunti Kļaviņu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 345. 

22.12.2011. 
10.§ 

Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi 
Pamats: 
• LPS domes 23.02.2011. lēmums Nr.2 „Par elektroenerģijas tarifa pārsūdzēšanu” 
• LPS Novadu apvienības 22.03.2011. valdes lēmums Nr.2 „ par prasības iesniegšanu 

apgabaltiesā 
 
Mērķis: 
Izpildīt kopīgos Latvijas Pašvaldību Savienības domes vienošanās nosacījumus 
 
Izvērtējums:  
LPS domes un pēc tam novadu apvienības valdes sēdē Latvijas novadu pašvaldības 
vienojās par kopīgu prasības pieteikumu apgabaltiesā pret Latvenergo tarifu 
paaugstināšanu. Pašvaldības vienojās sākotnējos maksājumus segt no LPS  līdzekļiem, 
bet pēc visu izdevumu apkopošanas koleģiāli sadalīt uz visām pašvaldībām, kuras 
nesniedz atsevišķu prasības pieteikumu. Kopīgam pieteikumam vienojās 110 novadu 
pašvaldības. 
Pēc visu izdevumu apkopošanas kopējā summa ir Ls 7600. Dundagas novada domei ir 
piestādīts rēķins par Ls 63,50. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apmaksāt no Dundagas novada Domes budžeta līdzekļiem Ls 63,50 Latvijas pašvaldību 
savienības rēķinu par prasības pret Latvenergo sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas 
apgabaltiesā. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 346. 

22.12.2011. 
11.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā 

 
11.1. Par Kolkas peldvietas labiekārtošanu 
Pamatojums: 

1. Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 2. Kolkas peldvietas iekārtošana atbilstoši MK not. Nr.341 06.04.2010 „Peldvietu 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un MK not. Nr.454 17.06.2008 „Peldvietu higiēnas 
prasības” 
 
Mērķis 
 Atjaunot un labiekārtot kultūras, sporta un citas sabiedriskās iestādes, lai 
nodrošinātu to pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paaugstinot pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti.. 
 
Izvērtējums: 
 Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. 
gadam pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» rīcībā 1.1. Publisko ēku un būvju atjaunošana un labiekārtošana. Programmas 
finansējums 90% apmērā ir pieejams pašvaldībām. Maksimālā projekta attaisnoto 
izdevumu summa no EZF ir 14 000 LVL. 

Rīcības mērķis ir labiekārtot vienīgo Dundagas novada oficiālo peldvietu Kolkas 
ciemā atbilstoši LR likumdošanai. Plānotie darbi ir (sk. pielikumu): 

1) gājēju celiņš (koka) 60m    
2) informatīvais stends 1gb 
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3) atkritumu urnas 4gb 
4) soli 4gb 
5) pārģērbšanās kabīne 1gb 
6) pārvietojamā tualete 1gb 

Darbu un nepieciešamā aprīkojuma iegādes tāme ir 2232,00 LVL + PVN 22% 491.04 
LVL   
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības 
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» ar projektu  „Kolkas peldvietas labiekārtošana” par kopējo summu 2723.04 
lati iesk. PVN 22%, projekta attiecināmām izmaksām 2232.00 lati un publisko 
finansējumu 714.24 lati. 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības 
budžeta. 

 
 

 
 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 347. 

22.12.2011. 
 

11.§ 
Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 

programmas projektu konkursā 
 

11.2. Par Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu 
 
11.2.1.PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
MĒRĶIS 
Uzlabot maza mēroga vietējo infrastruktūru, kā arī ar zivsaimniecību saistītās 
infrastruktūras kvalitāti zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu 
apdzīvotību un teritorijas pievilcību.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam 
pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» rīcībā 1.2. „Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un 
labiekārtošana”. Programmas finansējums 90% apmērā pieejams pašvaldībām. 
Maksimālā projekta attaisnoto izdevumu summa no EZF ir 14 000 lati. Rīcības mērķis ir 
ierīkot vai uzlabot apgaismojumu ciematu teritorijās, nodrošinot labvēlīgus dzīves un 
darba apstākļus iedzīvotājiem.  
Dundagas pagasta pašvaldība ir sagatavojusi Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma 
vienkāršotās rekonstrukcijas projektu, projekta tāme ir 6002,86 lati, tai skaitā PVN. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības 
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība» ar projektu  “Saules, Skolas un Īsās ielas 
apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija” par kopējo summu 6002,86 lati, 
projekta attiecināmām izmaksām 4920,37 lati un publisko finansējumu 
4428,33 lati; 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības 
budžeta. 

 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 348. 

22.12.2011. 
11.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā 

 
11.2. Par Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu 

 
11.2.2 PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
MĒRĶIS 
Uzlabot maza mēroga vietējo infrastruktūru, kā arī ar zivsaimniecību saistītās 
infrastruktūras kvalitāti zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu 
apdzīvotību un teritorijas pievilcību.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam 
pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» rīcībā 1.2. „Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un 
labiekārtošana”. Programmas finansējums 90% apmērā pieejams pašvaldībām. 
Maksimālā projekta attaisnoto izdevumu summa no EZF ir 14 000 lati. Rīcības mērķis ir 
ierīkot vai uzlabot apgaismojumu ciematu teritorijās, nodrošinot labvēlīgus dzīves un 
darba apstākļus iedzīvotājiem.  
Dundagas pagasta pašvaldība ir sagatavojusi būvprojektu „Ielas apgaismojuma izbūve 
Uzvaras ielā un Priedaines ielā, Dundagā, Talsu rajonā”, projekta būvniecības tāme Uzvaras 
ielā, ieskaitot PVN, ir 9434,49 lati.  
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Tiek izteikts priekšlikums realizēt projektu vienai no piedāvātajām ielām. Ir 
priekšlikums par Uzvaras ielu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības 
stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība» ar projektu  „Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā 
Dundagā” par kopējo summu 9434,49 lati, projekta attiecināmām izmaksām 
7733,19 lati un publisko finansējumu 6959,87 lati; 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta. 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 349. 

22.12.2011. 
11.§ 

Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
programmas projektu konkursā 

 
11.3.  Par sabiedriskā centra Talsu ielā 7 teritorijas labiekārtošanu 
 
PAMATOJUMS 
Ministru kabineta 27.01.2009  noteikumi Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošanai” 6.4.1.apakšpunkts; 
Ziemeļkurzemes partnerības vietējās attīstības stratēģijas 2009 – 2013  Rīcības plāns 
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros; 
 
MĒRĶIS 
Uzlabot maza mēroga vietējo infrastruktūru, kā arī ar zivsaimniecību saistītās 
infrastruktūras kvalitāti zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu 
apdzīvotību un teritorijas pievilcību.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam 
pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība» rīcībā 1.1. „Publisko ēku un būvju atjaunošana un labiekārtošana”. 
Programmas finansējums 90% apmērā pieejams pašvaldībām. Maksimālā projekta 
attaisnoto izdevumu summa no EZF ir 14 000 lati. Rīcības mērķis ir labiekārtot 
sabiedriskās iestādes, lai paaugstinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.  
Dundagas pagasta pašvaldības ēkā Talsu iela 7 (kadastra Nr.8850 020 0068) ir 
izvietotas Dundagas novada Centrālā bibliotēka, Dundagas novada Sociālais dienests un 
nevalstiskā organizācija „Bērnu dienas centrs „Mājas””. Pirms 30 gadiem izveidotais ēkas 
teritorijas labiekārtojums ir sabrucis un nepieciešams atjaunot sadrupušās betona flīzes 
321 m2 platībā. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma «Vietējās attīstības 

stratēģijas» aktivitātē «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība» ar projektu „Sabiedriskā centra Talsu ielā 7 teritorijas 
labiekārtošana” par kopējo summu 6573,12 lati, projekta attiecināmām 
izmaksām 5387,80 lati un publisko finansējumu 4849,02 lati; 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta. 
 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 350. 

22.12.2011. 
12.§ 

Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā 
Pamatojums: 
2011. gada 12. decembra iesniegums no Dundagas vidusskolas direktores. 
 
Mērķis 
Projekta partneru (Brigshaw High School) ielūgums apmeklēt  pasākumu, kas veltīts 
2012.gada vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā. 
 
Ceļojuma izdevumi (uz 11.12.2011.): 

• Lidojums Rīga –Mančestra- Rīga   Ls 150  
( no Ls 147.30 līdz 150.70) 

• Vilciens Mančestra – Līdsa -Mančestra Ls 28 
Kopējais nepieciešamais finansējums    Ls 3026 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Finansēt Dundagas vidusskolas skolēnu un skolotāju starptautiskā sadarbības 
projekta braucienu uz Lielbritāniju 2012.gada jūnijā, piešķirot 2012. gadā Ls 
3026,00. 

2) Līdzekļus iekļaut Dundagas vidusskolas 2012. gada 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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 351. 

22.12.2011. 
13.§ 

Par dotāciju biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”” 
Pamatojums: 
2011. gada 7. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes 
priekšsēdētāja Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 
2012. gadā. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2012. 

gadā dotāciju Ls 9619,44 apmērā un, ņemot vērā 2011. gadā piešķirto projekta 
priekšfinansējumu Ls 950,00, biedrībai izmaksāt dotācijas veidā Ls 8669,44. 

2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII 
Kurzemīte 2012. gada 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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 352. 

22.12.2011. 
14.§ 

Par dotāciju biedrībai „Zaļais novads” 
 

Pamatojums: 
Dundagas novada domes 25.11.2010. lēmums Nr. 268 (20.§) par kultūras funkciju 
deleģēšanu sabiedriskām organizācijām. 
 
Mērķis 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās funkcijas ietvaros 
deleģēt uzdevumu – sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 
pasākumiem). 
 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.11.2010. lēmumu Nr. 268 (20.§), jāslēdz līgums 
ar biedrību „Zaļais novads” par kora darbības finansēšanu.  
Kora darbības uzturēšanai 2011.gadā nepieciešamo summu sastāda šādi izdevumi: 
Darba alga 
 
                    Darba alga diriģentei                    60 x 11 = 660 
                    Darba alga koncertmeistarei         44 x 11 = 440 
                    Pārvērtēšanas korekcija                                  50 
                    Darba devēja VSAOIe                                  277,04 
                                                            --------------------------------- 
                                                                        KOPĀ      1427,04 
Ceļa izdevumi diriģentes vešanai: 
                                         Autobusu biļetes 55x 1,30 = Ls 71,50 
                                         Degviela- 11x 4,5x 6         = Ls 297 
                                                            --------------------------------- 
                                                                        KOPĀ      368,85 
 
              Dalības maksa  sadraudzības koncertā   - Ls  30,00 
 
Ceļa izdevumi koru kopmēģinājumiem , skatei  un koncertiem; 
 
                 Koru kopkoncerts Laucienā- ar Auto un Būves transportu 
                                                                10st. X 4,50 = 45,00 
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                                                           105 km X 0,32 = 33,60 
                                                                 -------------------------------- 
                                                                                        78,60 
                                                                      PVN 22% 17,29 
                                                                     KOPĀ  Ls 95,89 
                                                                    
          Koru kopmēģinājumi Talsos 4x – ar pašvaldības transportu 2x 
                                                                     160km =  Ls 25,- 
                                                                     ar Auto un Būves transportu 2x 
                                                                     12st. X 4,40= 52,80 
                                                                     160 x 0,32 =  51.20 
                                                                       -------------------------- 
                                                                                            104,00 
                                                                      PVN 22% =22,88 
                                                                         KOPĀ  126,88 
         Koru skate Talsos  ar Auto un Būves transportu- 
                                                                     7st. X 4,40 =30,80 
                                                                  80 km x 0,32= 25,60 
                                                                      --------------------------- 
                                                                                           56,40 
                                                                        PVN 22%= 12,41 
                                                                               KOPĀ  68,81 
         
            Koncerts Kolkā   ar pašvaldības koncertu   Ls 15,00 
                                
 
   Neparedzēti izdevumi                                          Ls 50,00 
           (ziedi, kancelejas preces, ...) 
   Bankas pakalpojumi                                            Ls 90,00 
            
         PAVISAM KOPĀ     Ls 2297,47 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt biedrībai „Zaļais novads” kora darbības finansēšanai dotāciju Ls 2298,00 
apmērā proporcionāli pa mēnešiem. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 353. 

22.12.2011. 
15.§ 

Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem 
 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 43.panta trešā daļa 
 
MĒRĶIS 
Sniegt līdzfinansējumu pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti 
sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu ieviešanas 
projektu realizēšanai Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Domājams, ka līdzfinansējuma piešķiršana ir būtisks aktivitātes veicinātājs sabiedriski 
nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu ieviešanas projektu 
realizēšanai Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šādu projektu 
ieviešana ir pašvaldības interesēs. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par Dundagas novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu” projektu (pievienots 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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 354. 

22.12.2011. 
16.§ 

Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolā un pārvaldē 
MĒRĶIS 
Optimizēt saimnieciskā darba resursus  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Salīdzinot Dundagas un Kolkas saimniecības darbā iesaistītos darbiniekus,  lai taupītu 
finansu līdzekļus un veidotu vienotu saimnieciskā darba stratēģiju pašvaldībā, 
izpilddirektors piedāvā veikt izmaiņas. 
Secina, ka  

1) Kolkas pagasta pārvaldē izveidojamo remontstrādnieka amata vietu ir iespējams 
dalīt, nodarbinot vairākus darbiniekus, jo pārvaldes vadītājs uzskata, ka darbu 
vieglāk organizēt, ja ir vairāki darbinieki. 

2) Kolkas pamatskolas direktorei, pēc vietnieka saimnieciskajā darbā likvidēšanas,  
ir jāuzņemas papildus funkcijas. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.Likvidēt amatu Kolkas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (0,5 
slodze) 
2. Likvidēt amatu remontstrādnieks struktūrvienībā internāts „Rūķu nams” (0,2 slodze) 
3.Likvidēt internāta vadītājas amata vietu, PII Rūķītis (0,3slodze) 
4. Samazināt slodzi automašīnas vadītājam 0,5 slodze Kolkas pārvalde 
5. Izveidot amata vietu Remontstrādnieks, Kolkas pārvaldē (1 slodze)  
6. Palielināt slodzi par 0,25 internāta audzinātājai (bērnu aprūpes iestādes bērnu 
audzinātājs, kas nav pedagoģiskais darbinieks).  
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 355. 

22.12.2011. 
17.§ 

Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar sociālajiem 
jautājumiem 

Pamatojums: 
1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
2) Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs 

 
Izvērtējums: 
Kolkas pagasta pārvaldē ir darbinieks, kura amata pienākumi ir sociālo jautājumu 
pārzināšana Kolkas pagastā. Pašvaldības amatu klasifikatorā amata vietas nosaukums ir 
„Sociālā darba organizators”, 39. saime Sociālais darbs, (I) līmenis, 3. mēnešalgu grupa. 
Amata slodze 0.5, mēnešalga Ls 133.60.  
Nepieciešams izmainīt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikatorā amata vietas 
nosaukumu, atbilstoši LR profesiju klasifikatoram.  
Par atbilstošāko uzskatāms šāds Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas 
kārtību” minētais amats – “Iestādes vadītāja palīgs” (kods: 3343 27). 
Secina, ka līdz domes sēdei, pamatojoties uz amata aprakstu, ir jāprecizē amata 
nosaukums un tā atrašanās amatu kataloga amatalgu grupā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izdarīt izmaiņas Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikatorā, izslēdzot “Sociālā 
darba organizators” un papildinot ar “Iestādes vadītāja palīgs sociālajos jautājumos”. 
 

 
 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 356. 

22.12.2011. 
18.§ 

Par sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta  
piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu 

Pamats: 
1. Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikums 
2. 2012.gada budžeta plānošana 

 
Izvērtējums: 
Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija ir sagatavojusi nolikuma projektu par 
kārtību, kādā pašvaldība varētu finansiāli atbalstīt Dundagas novada iedzīvotājus 
sportisko aktivitāšu veikšanai. Atbalsts būtu pieejams, kā individuālajiem sportistiem, tā 
arī juridiskajām personām vai interešu grupām. 
Arī līdz šim finansiālais atbalsts sportiskajām aktivitātēm tika sniegts, taču nebija 
izstrādāta kārtība, kādā tiek sniegts šis atbalsts un arī nebija norādīts personu loks, kas 
varētu pretendēt uz atbalstu.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada Domes Sporta aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas 
un izmaksāšanas nolikumu 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 357. 

22.12.2011. 
19.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
Pamatojums: 
• Jāņa Celitāna pilnvarotās personas Dzintara Dembovska 24.11.2011. iesniegums ar 

reģ. Nr. C-519. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants, 53. pants, 84. pants. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Izvērtējums:  
   Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 14.11.2011. pieņēmusi lēmumu Nr. 8343 
„Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 
zemi”, ar kuru Jānim Celitānam atjaunotas īpašuma tiesības uz Dundagas novada 
Dundagas pagasta zemes vienību 15,60 ha ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0080. 
   Zemes vienībai lūdz piešķirt nosaukumu. Tā atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā. No zemes kopējās platības 15,56 ha aizņem meži. 
Zemes vienībā nav adresācijas objektu. 
   Piešķirtie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
   Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

   Dundagas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0080 piešķirt 
nosaukumu „Priedaiņi”. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 358. 

22.12.2011. 
20.§ 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
20.1.Pamats: 

• Pilnvarotās personas Renāra Vaitkusa 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. V-541.  
• 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 „Jaunpurlauki” ar kadastra Nr. 8850-007-0009 ar kopējo platību 13,2 ha, 
sastāvošs no zemes vienības ar  kad.apz. 8850-007-0009 8,7 ha platībā un zemes 
vienības ar  kad.apz. 8850-007-0023  4,5 ha platībā atrodas Jaunmuižas teritoriālā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  
Īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu, atdalot zemes vienību ar kad.apz. 8850-007-0009  8,7 
ha platībā. 
Zemes vienība ar kad.apz. 8850-007-0009  nav adresācijas objekts. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunpurlauki” sadalīšanai, atdalot no tā zemes 
vienību ar kad.apz. 8850-007-0009. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kad.apz. 8850-007-0009 piešķirt nosaukumu 
„Jaunputeri”. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kad.apz. 8850-007-0009 8,7 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

4. Atlikušajai nekustamā īpašuma „Jaunpurlauki” sastāvā esošajai zemes vienībai ar  
kad.apz. 8850-007-0023 saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 359. 

22.12.2011. 
20.§ 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
20.2. Pamatojums: 
• SIA „Vīdales vējš” 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. G - 539. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Izvērtējums:  
   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā ir 
reģistrēts īpašums „Lāse” ar kad. Nr.8850-026-0047 un kopējo platību 142,20 ha, sastāv 
no vairākām neapbūvētām zemes vienībām, t.sk., ar  kad.apz. 8850-002-0125 45,70 ha, 
kurā 35,20 ha platībā ir mežs (atrodas Dūmeles teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā) un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-002-0126 14,80 ha, kurā 2,60 ha 
platībā ir mežs (atrodas Dūmeles teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā). 
   Īpašnieks lūdz no īpašuma „Lāse” atļaut atdalīt minētās, blakus esošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8850-002-0125 un 8850-002-0126, no kurām veidos jaunu 
nekustamo īpašumu. Jaunajam īpašumam lūdz piešķirt nosaukumu „Ezerlāse”, kā arī 
noteikt lietošanas mērķi. 
   Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
   Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 
   Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Atļaut sadalīt īpašumu „Lāse”. 
2) Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850-002-0125 un ar 

kadastra apzīmējumu 8850-002-0126 piešķirt nosaukumu „Ezerlāse”. 
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3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-002-0125 45,70 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-002-0126 14,80 ha platībā noteikt 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 360. 

22.12.2011. 
20.§ 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
20.3. Pamatojums: 
• Vitālija Galaiska 05.12.2011. iesniegums ar reģ. Nr. G - 538. 
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants. 
• MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
• MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Izvērtējums:  
   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā ir 
reģistrēts īpašums „Vecteteri” ar kad. Nr.8850-019-0024 un kopējo platību 17,40 ha, 
sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām  ar  kad.apz. 8850-019-0024 8,50 ha, 
t.sk., 7,20 ha platībā meži (atrodas Anstrupes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā) un zemes vienības ar  kad.apz. 8850-003-0027 8,90 ha, t.sk., 8,40 ha 
platībā meži (atrodas Lapmežciema teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā). Īpašumā „Vecteteri” nav adresācijas objektu. 
   Īpašnieks Vitālijs Galaiskis lūdz no īpašuma „Vecteteri” atļaut atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8850-019-0024, piešķirt tai jaunu nosaukumu „Jaunteteri”, kā arī 
noteikt lietošanas mērķi. 
   Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
   Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 
   Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Atļaut sadalīt īpašumu „Vecteteri”. 
2) Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-019-0024 piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jaunteteri”. 
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3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-019-0024 8,50 ha platībā saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-003-0027 8,90 ha platībā saglabāt 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 361. 

22.12.2011. 
21.§ 

Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu 
Pamats: 
Sagatavots Kolkas pagasta pārvaldes nolikums jaunā redakcijā. 
 
Secina, ka ir jāsagatavo Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienību reglamenti. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 362. 

22.12.2011. 
22.§ 

Par Kultūras pils jauniešu mītnes – viesnīcas dežurantiem 
Pamatojums: 

Kultūras pils direktores iesniegums no 02.12.2011. 
 
Mērķis 
Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā un 
dežurantu jauniešu mītnē pārdēvēt par jauniešu mītnes – viesnīcas istabeni. 
 
Izvērtējums: 
Dundagas kultūras pils struktūra Jauniešu mītne – viesnīca nodrošina izmitināšanas 
pakalpojumus Dundagas vidusskolas audzēkņiem, svinību viesiem, tūristiem u.c. pils 
apmeklētājiem.  Jauniešu pieskatīšanu un disciplinēšanu, ar viesmīlības servisu saistītus 
pienākumus klientu apkalpošanā,  telpu kārtību un tīrību, veļas mazgāšanu un 
gludināšanu veic pils dežurants, saņemot par to darba samaksu minimālās algas apmērā. 
Tā kā darba pienākumu veikšana pieprasa kvalificēta strādnieka statusu, lūdzu  atļaut 
veikt sekojošas izmaiņas: 

• Pils dežurantu pārdēvēt par Jauniešu mītnes  - viesnīcas istabeni; 

• Iekļaut amatu Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā un 
veikt darbinieču izvērtēšanu pēc metodikas Amatalgu noteikšanai Dundagas 

novada pašvaldības darbiniekiem. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pārdēvēt dežurantu jauniešu mītnē par Jauniešu mītnes  - viesnīcas istabeni. 
2. Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā, 

nosakot Jauniešu mītnes  - viesnīcas istabenes amatam 13. saimes fiziskais un 
kvalificētais darbs II līmeni un  2. mēnešalgu grupu ar mēnešalgas diapazonu Ls 
200-266. 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 



52 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 363. 

22.12.2011. 
23.§ 

Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem 
 
Pamatojums: 

2012. gada budžeta plāns. 
 
Mērķis 
Noteikt vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem 
Dundagas novada pašvaldībā. 
 
Izvērtējums: 
Dundagas pagastā labi darbojas lēmums, kurš pieņemts 2009. gada 23. februārī par 
vienotiem nosacījumiem dienesta telpu apkopējiem un ielu tīrītājiem. Lēmums pieņemts 
pamatojoties, uz veicamā darba apjomu noteikšanu kvadrātmetros, pieņemot, ka 
apkopējiem tīrāmā platība, kas atbilst vienai slodzei ir 500m2, bet sētnieku tīrāmā 
platība, kas atbilst vienai slodzei ir sekojoša: 

a) ikdienas tīrāmā platība- trotuāri, celiņi, laukumi – 1000 m2 (80% no darba 
samaksas); 

b) pārraugāmā platība - zaļā zona, braucamā daļa līdz 5000 m2 (20% no samaksas). 
Pārskatot 2011. gada budžeta izpildi, secināts, ka Kolkas pagasta pārvaldē apkopēji un 
sētnieki saņem minimālo darba samaksu par slodzi un katra apkopēja un sētnieka 
tīrāmās platības nav noteiktas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Noteikt vienotus darba nosacījumus Dundagas novada pašvaldības iestādēs un 
struktūrvienībās: 

1) dienesta telpu apkopējas 1 darba slodzei atbilst 500 m2 ikdienas tīrāmā platība, 
darba samaksu noteikt ņemot vērā MK noteikto minimālo darba samaksu. 

2) 1 slodzei ielu tīrītāja tīrāmai platībai atbilst: 
a) ikdienas tīrāmā platība- trotuāri, celiņi, laukumi – 1000 m2 (80% no darba 

samaksas); 
b) pārraugāmā platība - zaļā zona, braucamā daļa līdz 5000 m2 (20% no 

samaksas). 
 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 364. 

22.12.2011. 
24.§ 

Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā 
Pamats: 
Dundagas novada Domes 27.10.2011. lēmums Nr. 303. 
 
Izvērtējums: 
27.10.2011. Dundagas novada Domē tika pieņemts lēmums ar 2012.gada 1.janvāri 
pansiju „Jaundundaga” ietvert sociālā dienesta struktūrā.  Pamatojoties uz lēmumu, tika 
sagatavots Sociālā dienesta nolikums jaunā redakcijā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada Sociālā dienesta nolikumu. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 365. 

22.12.2011. 
25.§ 

Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā 
 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 
8.punkts;  Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa; Dundagas novada domes 2011.gada 
22.jūnija lēmums Nr.153 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības 
tiesības „veidot pašvaldības iestādes (…)”. Šī paša likuma 21.panta pirmās daļas 8.punkts 
nosaka, ka Valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības 
un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem, normatīviem 
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 
 
Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta piekto daļu par izglītības iestādes likvidāciju vai 
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus 
mēnešus iepriekš. 
 
Saskaņā ar LR MK noteikumu projektu par „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, Dundagas novada 
pašvaldībai, sākot ar 2012.gada 1.janvāri nepieciešams finansēt Dundagas un Kolkas 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācijas izdevumus (atalgojumu). Šo pašu 
MK noteikumu projekta 3.punkts paredz, ka uz dotāciju var pretendēt akreditēta 
izglītības iestāde, kura īsteno noteikumiem atbilstošas izglītības programmas un 
izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 audzēkņi. Kolkas mūzikas skolā uz 
01.09.2011. ir mazāk kā 30 audzēkņu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Dundagas Mākslas un mūzikas 
skola” nolikumu. 
 
 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 366. 

22.12.2011. 
26.§ 

Par ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
(Par ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un b-zā) 

Pamatojums: 
1.  „Likums  par  budžetu un finanšu vadību”  
2.  Ministru kabineta noteikumi Nr.333 no 03.05.2011. „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

 
Mērķis 
 Noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumu Kolkas pamatskolā. 
 
Izvērtējums: 

Kolkas pamatskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz struktūrvienības PII 
„Rūķītis” virtuve. Pakalpojumu saņem vidēji 38 pirmskolas izglītības bērni, 57 skolēni 
pamatskolā, 8 bērni internātā „Rūķu nams” un 14 darbinieki.  

Pakalpojuma veids 
Aptuvens ēdāju 
skaits 

brokastis pirmskolas vecuma 
bērns 25 
brokastis skolas vecuma bērns 7 
pusdienas skolas vecuma bērns 57 
pusdienas pirmsskolas vecuma 
bērns 25 
pusdienas personāls PII 7 
pusdienas personāls skola 7 
launags pirmskolas vecuma 
bērnam 21 
launags skolas vecuma bērnam 8 
vakariņas  8 
kopā 165 

PII „Rūķītis” par bērnu trīsreizēju ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) 
vecāki sedz produktu izmaksas - Ls 0,85/dienā, darbinieki Ls 0,45/dienā. Skolā š.g. 
1.septembra skolēni un personāls par pusdienām maksā Ls 0,70, kas vidēji satur Ls 0,45 
produktu izmaksas un Ls 0,25 ar ēdināšanu sniegto pakalpojumu samaksu. Internātā 
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audzēkņiem, kuri ir trūcīgi, trīsreizēju ēdināšanu (brokastis, launagu, vakariņas) Ls 1,20 
(produktu izmaksas) sedz pašvaldība, pārējiem – maksā vecāki. Nav noteikta ēdināšanas 
pakalpojuma maksa skolas un internāta telpās organizētajām nometnēm.  

Ēdināšanas nodrošināšanā iesaistīts sekojošs personāls: pavārs (Ls 
297,82/mēnesī ar soc.nod.), strādnieks (Ls 173,73), kā arī medmāsa un saimnieciskās 
daļas vadītāja, kuru atalgojums par ēdināšanas organizēšanu nosakāms aptuveni. Tā kā 
virtuvei nav iespējams precīzi noteikt arī energoresursu izmaksas (nav atsevišķu 
elektropatēriņa un patērētā ūdens skaitītāju u.tml.), kā arī viena sniegtā maksas 
pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums ir atšķirīgs (piemēram, brokastis 
pirmsskolniekam un pusdienas pamatskolēnam), pakalpojuma izmaksas nosakāmas 
aptuveni – Ls 0,25 par porciju.  

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Kolkas pagastā un vecāku maksātspēju, 
pievienojot esošajai ēdienu maksai, pakalpojuma maksu, var kritiski samazināties bērnu 
skaits PII. Arī skolēnu pusdienu maksā neiekļaujot pakalpojuma maksu, iespējams 
nodrošināt vairāk ēdāju skolā. Tādejādi, nosakot maksas pakalpojumu izcenojumus, 
nepieciešams paredzēt atvieglojumus bērniem, lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojuma 
pieejamību. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. No 2012.gada 1.janvāra Kolkas pamatskolā apstiprināt sekojošus ēdināšanas maksas 
pakalpojumu maksa satur produktu izmaksas un ēdiena sagatavošanas izmaksas Ls 0,25 
dienā skolā un Ls 0,30 dienā PII „Rūķītis”.   
2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par maksas noteikšanu par četrreizēju ēdināšanu dienā 
nometnēm, semināriem un citām ar skolas pamatdarbību nesaistītām aktivitātēm. 

 

 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 367. 

22.12.2011. 
27.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
27.1. PAMATOJUMS 
Jāņa Voldemāra iesniegums Nr.V-524 no 28.11.2011 un Sociālā dienesta  apsekošanas 
akts un izziņa par sniegto  sociālo palīdzību. 
 
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 
J. Voldemārs lūdz piešķirt vienistabas dzīvokli ar malkas apkuri, jo pašreizējā 
dzīvesvietā ir beidzies īres līgums un izīrētājs to negrasās pagarināt. To apliecina Dabas 
aizsardzības pārvaldes  vēstule Nr.D 1.8/21 no 22.11.2011, kurā tā apliecina, ka 
dzīvojamā māja “Šlīteres mežniecība – 2” ir sliktā tehniskā stāvoklī un ēkas remontā 
naudu neieguldīs, jo dzīvojamo māju uzturēšana neietilpst tās funkcijās, un tiks uzsākts 
mantas atsavināšanas process. Tādēļ īres līgumu ar J.Voldemāru nepagarinās. 
Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu J.Voldemārs ir maznodrošināta persona, kurai 
saistībā ar domes saistošajiem noteikumiem ir jānodrošina  dzīvojamā platība. Sociālā 
palīdzība sniegta malkas iegādei 1.11.2011 Ls 40,00 apmērā. 
   

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Uzņemt Jāni Voldemāru dzīvojamās platības piešķiršanas rindā. 
 
 

 
 

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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 368. 

22.12.2011. 
28.§ 

Par A/s „Latvenergo” dāvinājuma pieņemšanu 
Pamats: 

2011.gada 6.decembra Dāvinājuma (ziedojuma) līgums Nr.210. un nodošanas – 
pieņemšanas akts pie līguma. 
 
Izvērtējums: 
Dāvinājuma līgums noslēgts starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, 
reģ.Nr.40008020804 un Dundagas novada Domi par dāvinājuma – „Elektrības norēķinu 
karte – 53.70 LVL” 85 (astoņdesmit piecas) gb. saņemšanu, kur katras kartes 
nominālvērtība ir Ls 53.70, ar kopējo summu Ls 4564,50 (četri tūkstoši pieci simti 
sešdesmit četri lati 50 santīmi). 
Dāvinājuma mērķis – celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo 
labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu līdz 2013.gada 31.martam, nododot 
Apdāvinātajam dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53.70 LVL”, lai tās tiktu 
nodotas trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto 
elektroenerģiju sekojošā secībā: 

1) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām; 
2) ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecībām; 
3) audžu ģimeņu mājsaimniecībām, kurām piešķirts audžuģimeņu statuss un kurā 

dzīvo bērns; 
4) ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecībām; 
5) daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400kWh 

patēriņam no AS „Latvenergo” 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Pieņemt Latvijas Pašvaldību savienības dāvinājumu (ziedojumu) – „Elektrības 
norēķinu karte – 53.70 LVL” 85 (astoņdesmit piecas) gb.,  kur katras kartes 
nominālvērtība ir Ls 53.70, ar kopējo summu Ls 4564,50 (četri tūkstoši pieci simti 
sešdesmit četri lati 50 santīmi). 
2) Noteikt novada Sociālajam dienestam saņemtās dāvanu kartes nodot adresātiem, 
ņemot vērā līgumā minētos nosacījumus. 
 

 
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.22.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 369. 

22.12.2011. 
29.§ 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
 
PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
MĒRĶIS 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā 
 
IZVĒRTĒJUMS 
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 29.novembrī saņemts Inatras Ķiņķeres, 
dzimušas 1976.gada 1.janvārī, dzīvojošas „Kārļi”, Kārļmuižā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā, rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Inga Antes, 
dzimuša 1980.gada 26.janvārī, deklarēto dzīvesvietu adresē: „Kārļi”, Kārļmuiža, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

I.Ķinkere iesniegumā norāda, ka nekustamā īpašuma „Kārļi” īpašuma tiesības 
pieder viņas meitai Alisei Mozgai, dzimušai 1995.gada 27.novembrī, ko apliecina 
iesniegumam pievienotā 2007.gada 21.martā izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), 
nodalījums Nr. 1145., kadastra numurs: 8850 021 0090. Papildus minēts, ka nekustamo 
īpašumu līdz meitas A.Mozgas pilngadībai pārvalda viņas likumiskais pārstāvis Inatra 
Ķiņķere.  
 
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir 
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā 
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks 
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Pēc pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem par dzīvesvietas deklarēšanu, 
konstatēts, ka Ingus Ante 2011.gada 31.maijā deklarējis dzīvesvietu Dundagas novadā, 
Dundagas pagastā, Kārļmuižā, „Kārļi” un kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
minētajā adresē norādījis vienošanos ar īpašnieku. 

Izvērtējot Inatras Ķiņķeres iesniegumā norādīto, viņa atļāvusi I.Antem 
dzīvesvietu īpašumā „Kārļi” deklarēt tikai tādēļ, lai Ingus Ante varētu iekārtoties  
Dundagā pastāvīgā darbā. 2011.gada augustā I.Ante darba attiecības pārtraucis un 
pārcēlies dzīvot uz Sabili. Kopš š.g. augusta I.Ante minētajā adresē faktiski nedzīvo un 
ziņu par I.Anti nav.   
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3. Lai izvērtētu Inatras Ķiņķeres iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir 
pamats anulēt ziņas par Inga Antes deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 
8.decembrī nosūtīja Ingum Antem vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt 
paskaidrojumus par I.Ķiņķeres iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā 
dokumentus, kas apliecina tiesības deklarēt viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē. 

Konstatēts, ka I.Ante noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un iesniedzis 
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņam deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē. 
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska 
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Uz doto brīdi Ingus Ante darba attiecības Dundagā ir pārtraucis, līdz ar to vairs 
nav spēkā vienošanās ar īpašnieku, kas bija pamatā dzīvesvietas deklarēšanās atļaujas 
saņemšanai. Līdz ar to iepriekšminētais jau norāda, ka Ingum Antem ir zudis tiesiskais 
pamats uz deklarēto dzīvesvietu, kā arī persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav 
sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas anulēšanai.  
 
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā 
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Ņemot vērā Inatras Ķiņķeres 2011.gada 29.novembrī iesniegumā norādīto un ievērojot 
to, ka Ingus Ante nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz deklarēto 
dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka ziņas par Inga Antes deklarēto dzīvesvietu ir 
anulējamas.   

Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2)punktu 
NOLEMJ: 
Anulēt ziņas par Inga Antes deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas 
pagasts, Kārļmuiža, „Kārļi”.  
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu 
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 
Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā  dienā 
pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā 
pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu 
Inatrai Ķiņķerei un Ingum Antem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt  Administratīvās rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 
 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 


