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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.2. 
2012.gada 23.februārī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.07 
Sēdē piedalās 10 deputāti: Gunta Abaja, Tija Liepa, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita 
Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Ēriks Bērzkalns, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska 
Nepiedalās: Guntis Pirvits - darba dēļ, Valdis Rande un Aldons Zumbergs – veselības dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, Aigars 
Šturms, Dairis Runcis, Andrsis Kojro; 
 Iedzīvotāji: Gunārs Laicāns 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Domes priekšsēdētāja informē, ka tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par 
aktualitātēm 

2. Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas noteikšanu 
3. Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu 
4. Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu 
5. Par pašvaldības zemes īpašuma „Zeme Pils ielā” sadalīšanu 
6. Par A/s „Latvijas valsts meži” biroja ēkas metu konkursu 
7. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Dīriņi” 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Pitraga Vītoli” 
9. Par nekustamā īpašuma „Trīskalniņi” zemes ierīcības projektu 
10. Par nekustamā īpašuma „Piliņi” sadalīšanu 
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (2) 
12. Par domes lēmuma atcelšanu daļā /par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu/ 
13. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
14. Par Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanas publiskās apspriešanas 

organizēšanu 
15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu Dundagas 

novadā 
16. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem 
17. Par dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā 
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18. „Par Sociālā dienesta iespējamiem pārkāpumiem” /slēgtās sēdes daļa/ 
19. Par grozījumiem  saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu”  
20. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību” pieņemšana 
21. Par telpām Meža dienestam 
22. Par sociālo rehabilitāciju GL 
23. Par dzīvojamās platības piešķiršanu  
24. Par aģentūras „Dundagas kultūras centrs” izveidošanu 
25. Nolikuma “Dundagas Kultūras pils nolikums” pieņemšana 
26. Par tūrisma organizatora amata vietas atjaunošanu 
27. Par 2012.gada budžeta grozījumiem 

Dažādi jautājumi 
28. Par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas noteikšanu 

 
 

1. § 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes 

priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm 
G.Abaja, A.Felta, R.Rūmniece, L.Pavlovska 

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

1. Ir veikta cenu aptauja projektu realizācijai par ielu apgaismojuma uzlabošanu, 
automašīnas iegādei, malkas iepirkumam, ugunsdrošības signalizācijas 
ierīkošanai PII „Kurzemīte” 

2. Par Sociālā dienesta darba izvērtējumu. Ir saņemti anonīmi iesniegumi par 
iespējamajiem Sociālā dienesta darbības pārkāpumiem. Ir veikta pārbaude, 
konstatēti pārkāpumi, šobrīd tiek vērtēta nodarījuma smaguma pakāpe 

R.Rūmniece- Vai izvērtējuma rezultāti tiks darīti zināmi deputātiem? 
G.Abaja piedāvā skatīt jautājumu atsevišķi šajā domes sēdē, pasludinot šī jautājuma 
izskatīšanu kā slēgtu sēdes daļu. 
 
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav, atturas – 1 (A.Felta) 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par Sociālā dienesta iespējamiem 
pārkāpumiem” un pasludināt šo sēdes daļu par slēgtu. 
 
Domes priekšsēdētājas informācija: 
1. Tiek papildus gatavoti nepieciešamie dokumenti plūdu radīto zaudējumu 

atlīdzības pieprasījumam VARAM 
2. Tiek vērtēts jautājums par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” 

pārņemšanu/nepārņemšanu pašvaldības pārziņā 
3. Nav vēl pieņemts gala lēmums par līdzekļu atgūšanas iespējām no A/s „Latvijas 

Krājbanka” 
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2.§ 
Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas noteikšanu 

G.Abaja, T.Liepa 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta d. Apakšpunkts; likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pants un 11.3 pants 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 40 „Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas 
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

3.§ 
Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu 

G.Abaja, A.Felta 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 41 „Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Svītrot lēmuma projekta 2.punktu. 

 
4.§ 

Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu 
G.Abaja, A.Felta, A.Zadiņš 

PAMATOJUMS 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 23.panta 14.punkts un 25.panta (2)daļa. 
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Privatizācijas apkalpošanas departamenta 
vadītāja T.Juša e-pasta 30.01.2012. vēstule. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17)punkts. 
MK 30.08.2005. Noteikumi nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 42 „Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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5.§ 
Par pašvaldības zemes īpašuma „Zeme Pils ielā” sadalīšanu 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 
Dundagas pagasta padomes 22.09.2008. lēmums Nr.276 1.punkts. 
AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi”  
08.02.2012. iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216. 
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 4.1 panta (2)daļas 5)punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 43 „Par pašvaldības zemes īpašuma „Zeme Pils ielā” sadalīšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
6.§ 

Par A/s „Latvijas valsts meži” biroja ēkas metu konkursu 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
Dundagas pagasta padomes 22.09.2008. lēmums Nr.276 1.punkts. 
AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi”  
08.02.2012. iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 44 „Par A/s „Latvijas valsts meži” biroja ēkas metu konkursu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
7.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Dīriņi” 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Aigara Zadiņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 08.02.2012. ar  

Nr.DD-3-26.1./12/60-Z) par īpašuma „Dīriņi” (kadastra Nr. 8850 027 0028) 
sadalīšanu. 

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

novada teritorijas plānojumiem”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav A.Zadiņš 
balsojumā nepiedalās 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 45 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Dīriņi””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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8.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Pitraga Vītoli” 

G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Enno Ences un Ainas Rozentāles iesniegums (reģistrēts Dundagas 
novada Domē 30.01.2012. ar Nr. DD-3-26.1./12/) par īpašuma „Pitraga Vītoli” 
(kadastra Nr.  
8862 004 0036) sadalīšanu. 

2) Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts. 
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”. 
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 46 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Pitraga Vītoli””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma „Trīskalniņi” zemes ierīcības projektu 

G.Abaja 

Pamats: 

• SIA „Metrum” sagatavotais un 16.02.2012. Dundagas novada Domē iesniegtais Zemes 
ierīcības projekts īpašuma „Trīskalniņi” sadalīšanai 

• Dundagas novada Domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.301 (protokols Nr.17) 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 20.pants 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 47 „Par nekustamā īpašuma „Trīskalniņi” zemes ierīcības 
projektu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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10.§ 

Par nekustamā īpašuma”Piliņi” sadalīšanu 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1) Aivara Tiguļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/75-T). 

2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 48 „Par nekustamā īpašuma”Piliņi” zemes ierīcības projektu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

11.§ 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

G.Abaja, A.Felta 

11.1. Pamatojums: 

• Sarmītes Ozoliņas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.02.2012.) par 
īpašuma „Mazauces” (kadastra Nr. 8850 013 0013) zemes vienības ar kadastra Nr. 
8850 013 0110 apmežošanu. 

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

noteikumi”. 
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 49 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

11.2. Pamatojums: 

• Jāņa Bumbiera iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.02.2012. ar Nr.DD-3-

26.1/12/77-B) par īpašuma „Līdumiņi” (kadastra Nr.8850 008 0003) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0003 apmežošanu. 

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

• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 50 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

12.§ 
Par domes lēmuma atcelšanu daļā  

/par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu/ 
G.Abaja 

Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par zemes lietošanas 
tiesību  izbeigšanu Brigitai Renckulbergai. 

• Dundagas novada Domes 2010. gada 27. oktobra lēmums Nr. 439 „Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav, B.Ose 
izgājusi 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 51 „Par domes lēmuma atcelšanu daļā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 
13.§ 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
G.Abaja, T.Liepa, A.Zadiņš 

PAMATOJUMS 
Iedzīvotāju iesniegumi par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 52 „Par zemes nomas līgumu pagarināšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

14.§ 
Par Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanas 

publiskās apspriešanas organizēšanu 
G.Abaja, T.Liepa, A.Zadiņš, A.Felta, Ē.Bērzkalns 

Pamatojums: 

1. Aļņa Auziņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 01.12.2011., Nr.A-530). 
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2. Roberta Vērpēja iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 19.12.2011., Nr.V-
591). 

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2012. vēstule Nr.16.18-
1e/555 „Par Talsu un Dundagas novadu administratīvo teritoriju robežu”. 

4. Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 „Kārtība, kādā 
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3. un 4.punkts. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 53 „Par Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanas 
publiskās apspriešanas organizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
15.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu 
Dundagas novadā 

Ziņo A.Šturms; G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 54 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atkritumu 
apsaimniekošanu Dundagas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem 

G.Abaja, T.Liepa 
Pamatojums: 

1. 23.01.2012. g. vēstule no SIA „Kurzemes ainava” par atkritumu tarifu 
palielināšanu no 2012. gada 1. februāra; 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 13. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret -1 (T.Liepa), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 55 „Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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17.§ 
Par  dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā 

Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Kandavas novada domes vēlme piedalīties kopīgajā iepirkumā par atkritumu savākšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 56 „Par dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 minūtes. 
Vienojas pēc pārtraukuma slēgtā sēdes daļā izskatīt jautājumu par Sociālā dienesta 
darbības iespējamiem pārkāpumiem. 
 
Protokolam izveidots pielikums /sēdes slēgtā daļa/, kur tiek izskatīts jautājums Nr.18  
„Par Sociālā dienesta iespējamiem pārkāpumiem” 
 
 
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāts Aigars Zadiņš. 
 
 

19. § 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”  
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 58 „Par dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

20.§ 
 Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību” pieņemšana 

G.Abaja, T.Liepa, L.Pavlovska 

PAMATOJUMS 

Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – 1 (T.Liepa- vēlas kopā 
ar paskaidrojumiem) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 59 „Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību” pieņemšana”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

21.§ 
Par telpām Meža dienestam 

G.Abaja 
PAMATOJUMS 
Valsts mežu dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums Nr.1-5/881 no 
30.12.2011. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 60 „Par telpām Meža dienestam”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
22.§ 

Par sociālo rehabilitāciju G. L. 
G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Ceiruļa 20.01.2012. vēstule 
Dundagas novada Domes priekšsēdētājai Guntai Abajai 
 
 
Priekšlikums:  
Paredzēt Sociālā dienesta kompetencē izlemt šādus jautājumus, ja nepieciešams izdarot 
izmaiņas normatīvos aktos. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – 1 (A.Felta – 
tāda palīdzība nepieciešama daudziem) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 61 „Par sociālo rehabilitāciju G.L.”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

23.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

G.abaja, L.Pavlovska, A.Felta, T.Liepa 
 

23.1.Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.Bumbierei 

PAMATOJUMS 

Venetas Bumbieres, p.k. 060260-xxxxx iesniegums Nr.B-126, no 2.05.2011. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 62 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.Bumbierei”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

23.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu I. Čikstei 

PAMATOJUMS 

Ingas Čikstes p.k. 290179-xxxxx, iesniegums no 3.01.12 un Sociālā dienesta atzinums un 
apsekošanas akts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret -1 (A.Felta), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 63 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu I.Čikstei”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

23.3. Par papildus dzīvojamās platības piešķiršanu A. Apinei 

PAMATOJUMS 

Agneses Apines p.k. 270778-xxxxx iesniegums Nr. A-565, no 12.12.2011 un sociālā 
dienesta izziņa un apsekošanas akts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 64 „Par papildus dzīvojamās platības piešķiršanu A.Apinei”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

24.§ 
Par aģentūras „Dundagas kultūras centrs” izveidošanu 

G.Abaja, A.Felta 
PAMATOJUMS 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts; Publisko aģentūru likuma 
2.panta otrā daļa un 16.panta otrā daļa; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 
ceturtās daļas 5.punkts un 30.panta otrā daļa 
 
MĒRĶIS 
Saglabāt, izplatīt un popularizēt kultūras vērtības, veicināt kvalitatīvas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas atbilstoši iedzīvotāju un sabiedrības interesēm, attīstot kultūras un 
tūrisma nozares Dundagas novadā. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Pašvaldības iestāde ,,Kultūras pils” sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem un viesiem 
kultūras un tūrisma nozarēs, kā arī rūpējas par kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un atjaunošanu. Kultūras pils savu darbību pamatā veic Dundagas pilī – 
viduslaiku celtnē, valsts nozīmes arhitektūras piemineklī un populārā tūrisma objektā, 
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kurš kalpo kā novada kultūras, tūrisma un izglītības centrs. Sabiedrībā pieaug 
pieprasījums pēc kvalitatīvu publisko pakalpojumu klāsta abās minētajās nozarēs. 
 
Dundagas pils ir viens no populārajiem Dundagas novada objektiem, kurš izmantojams 
kā resurss tūrisma nozares attīstībai novadā kopumā. Tas iespējams, palielinot dažādu 
publisko maksas pakalpojumu klāstu, veidojot vienotu un koordinētu darbību kopā ar 
Tūrisma informācijas centru, kurš izvietots pils ēkā. Tas uzlabos novada tēlu, pieaugs tā 
pievilcība, līdz ar to sekmējot iedzīvotāju apmierinātību un sociālekonomisko attīstību 
novadā. 
 
Attīstot pakalpojumu klāstu rodas nepieciešamība  pēc citas uzdevumu veikšanas 
formas. Publisko aģentūru likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūra 
veic no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus 
un īstenojot pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas. Tādējādi esošajā 
gadījumā par piemērotāko uzskatāma pašvaldības aģentūras izveidošana, jo tieši tā 
uzdevumus veic, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldību un starptautiskus 
projektus un programmas. 
   
Uz komiteju sagatavotais LĒMUMA PROJEKTS: 

1. Juriskonsultam uz februāra domes sēdi sagatavot nolikuma grozījumus iestādei 
Kultūras pils saistībā ar tūrisma funkciju pārņemšanu no 01.03.2012 

2. Izveidot amata vietu tūrisma organizators,  iestādē Kultūras pils ar 01.03.2012 
3. Likvidēt Dundagas novada pašvaldības iestādi “Kultūras pils” ar 2012.gada 30. 

Aprīli. 
4. Izveidot Dundagas novada pašvaldības aģentūru “Dundagas pils” ar 2012. Gada  

1.maiju 
5. Juriskonsultam sagatavot aģentūras nolikumu uz marta attīstības komiteju. 
6. Nodot Dundagas novada pašvaldības iestādei “Dundagas pils” uzdotos pārvaldes 

uzdevumus (tajā skaitā, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un 
lietvedību), ar tūrisma nozares attīstību Dundagas novadā saistītos uzdevumus, 
Dundagas novada pašvaldības aģentūrai “Kultūras pils”; 

7. Lemt par aģentūras štata vienībām 
a. Visus Kultūras pils darbiniekus (izņemot aģentūras direktoru (likums 

paredz ka aģentūras direktoru izvēlas konkursa kārtībā)) pārcelt uz darbu 
aģentūrā 

b. Nevienu darbinieku nepārcelt uz darbu aģentūrā un izsludināt konkursu 
uz vakancēm 

8. Izpilddirektoram sagatavot aģentūras štata vietu sarakstu uz februāra domes 
sēdi. 

9. Pašvaldības izpilddirektoram izveidot komisiju, kura veiks likvidējamās iestādes 
materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādīs slēguma bilanci, noteiks 
mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošinās finanšu līdzekļu, mantas, 
saistību un lietvedības nodošanu. 

10. Ar lēmumā minēto uzdevumu izpildi saistītos izdevumus segt no Dundagas 
novada pašvaldības iestādei “Kultūras pils” piešķirtajiem pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

Diskusiju rezultātā nerodas pārliecība ne par nepieciešamību izveidot aģentūru, ne par 
priekšlikuma noraidījumu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 65 „ Par aģentūras „Dundagas kultūras centrs” izveidošanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

25.§ 
Nolikuma “Dundagas Kultūras pils nolikums” pieņemšana 

G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5. Un 10.punkts, 21.panta 
pirmās daļas 8.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pants 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 66 „Nolikuma “Dundagas Kultūras pils nolikums” pieņemšana”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
26.§ 

Par tūrisma organizatora amata vietas atjaunošanu 
G.Abaja, T.Liepa 

Pamatojums: 
1. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību; 

2. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs"; 

3. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 
noteikšanas kārtību". 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 67 „Par tūrisma organizatora amata vietas atjaunošanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

27.§ 
Par 2012.gada budžeta grozījumiem 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja 
Pamatojums: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 68 „Par 2012.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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28.§ 
Par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas 

noteikšanu 
Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja, T.Liepa 

PAMATOJUMS 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.02.2012 vēstule Nr.4.2.1-
2488 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  A.Felta,  
B.Ose, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 69 „Par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas 
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

Sēde slēgta 16.45. 
 
 
Protokols parakstīts 29.02.2012.  
 
 
 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 40. 

23.02.2012. 
 

2.§ 
Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas noteikšanu 

 
PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta d. apakšpunkts; likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pants un 11.3 pants 
 
MĒRĶIS 
Optimizēt saimnieciskā darba resursus  
 
IZVĒRTĒJUMS 

  Sakarā ar veiktajām izmaiņām siltumapgādes sistēmā un jauno iespēju 
veikt patērētās siltumenerģijas uzskaiti, noteikt izmaiņas apmaksas summai par 1m2 
ēkas Skolotāju māja-2 īrniekiem. 
 Aprēķins jaunajai apmaksas summai tiek veikts sekojošā veidā: 
 

Skola Māja Malka elektrība malka  algas 
kopā 
izdev. Izmaksa 

par 
1Mwh 

Ls 

Ēkas 
siltuma 
patēriņa 
kopējās 

izmaksas 

Izmaksa 
1m2 

apsildīšanai 
Ls 

patēriņš 
Mwh 

patēriņš 
Mwh 

m3 Ls Ls Ls Ls 

36,24 19,16 36 156,46 807,69 920,25 1884,4 34,01 651,72 0,68 
34,79 18,98 41 161,12 919,87 738,58 1819,57 33,84 642,28 0,67 

            f+g+h i/(b+d) i*d k/953,9m2 
b d e f g h i j k l 

  
 
Skolotāju mājas-2 kopējā apkurināmā kvadratūra 953,9m2 

Skolas kopējā apkurināmā kvadratūra 1581,4m2 

Aprēķinam izmantoti dati par novembra un decembra mēnesi. 
 

Salīdzinot iepriekš noteikto maksu par apkuri, apkures sezonas laikā, kura bija 
nemainīga 0,25Ls/m2 pašreiz piemērot maksu atbilstoši patērētajiem resursiem. Šādi 
tiktu ietaupīti Mazirbes speciālās internātpamatskolas finanšu līdzekļi 
  Veicot šāda veida izmaiņas apkures sezonā mēneša laikā varētu rasties vidēji 
320ls ietaupījums skolas budžetā. 
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Citi komunālo maksājumu tarifi paliek spēkā saskaņā ar 28.10.2009 domes sēdes 
lēmumu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Noteikt apkures tarifu Skolotāju māja- 2, Mazirbē 33,93Ls /Mwh, sākot ar 2012. gada 
1. septembri 
2.Juriskonsultam sagatavot vienotu telpu īres līguma formu līdz 2012. gada 31.martam 
3. Mazirbes internātskolas direktoram noslēgt jaunos līgumus ar mājas īrniekiem līdz 
2012. gada 31. maijam 

 
 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 41. 

23.02.2012. 
 

3.§ 
Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu 

PAMATOJUMS 
Kaspara Kupača, p.k. 070693 iesniegums Nr. K-441, no 27.09.2011 un sociālā dienesta 
slēdziens. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, saskaņā ar likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 
24.03.2010 un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
K. Kupačš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un aizbildnība līdz ar to izbeidzas. Bijušā 
aizbildne Aija Šackija pārdod māju Valdemārpilī un dodas dzīvot uz ārzemēm. Laikā, kad 
Kaspara mātei Lienei Blumbergai tika atņemtas vecāku aprūpes tiesības viņš bija 
deklarēts Dundagā, Maija ielā 3-1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļa 
nosaka, ka pašvaldība atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14.panta 3. un 4. punktu: (14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 
pirmām kārtām: (3) Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, 
maznodrošināti repatrianti, maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šā veida 
palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz  
Nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu. 
(4) Bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu 
nodrošina tā pašvaldība, kuras teritorijā bijusi bērna dzīvesvieta līdz viņa nodošanai 
ārpusģimenes aprūpē.  
Kaspars pašlaik mācās Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā enerģētikas 
fakultātē. Pārrunājot iespējamās apmešanās vietas ar domes vadību, sociālā dienesta 
darbiniekiem tika nolemts piedāvāt Kasparam uz mācību laiku istabu pansijā 
Jaundundaga. Kamēr Kaspars mācās viņam arī nav līdzekļu dzīvokļa uzturēšanai. 
Kaspars arī pats bija  atbraucis apskatīt istabiņu un piekritis šādam pagaidu variantam. 
Reāli šī istaba viņam vajadzīga tikai brīvdienās.  Ja atbrīvosies kāds vienistabas dzīvoklis 
to tad varētu piedāvāt īrēt. Sociālo palīdzību līdz šim nav saņēmis. 
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Maksa par uzturēšanos varētu būt atkarībā no  uzturēšanās dienu skaita pansijā un tā 
būtu tāda pati kā maksa par uzturēšanos viesu istabās, jeb Ls 3,50 par diennakti. 
Kaspars mācās un pastāvīgu darbu nestrādā. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izīrēt Kasparam Kupačam istabu pansijā „Jaundundaga”, līdz iespējai izīrēt dzīvokli. 
 

 
 

 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 42. 

23.02.2012. 
4.§ 

Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu 
 

PAMATOJUMS 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 23.panta 14.punkts un 25.panta (2)daļa. 
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Privatizācijas apkalpošanas departamenta 
vadītāja T.Juša e-pasta 30.01.2012. vēstule. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17)punkts. 
MK 30.08.2005. Noteikumi nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0446 (E.Dinsberga iela 1, Dundaga) 
saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 2001.gada 28.jūnija lēmumu Nr.8 ir piešķirta 
lietošanā piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dundaga”. 
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Dundaga” Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
termiņā nav noslēgusi ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgumu, tāpēc saskaņā ar šī likuma 23.panta 14.punktu zeme tiek nodota 
pašvaldības īpašumā. 
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0446 atrodas ēkas, kas pieder 
piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dundaga”. Ēku apsaimniekošanai ir 
nepieciešama visa zemes vienība Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundagā  0,3935 ha platībā.  
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta (2)daļa nosaka, ka Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība 
„Dundaga” iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas 
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas 
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. 
Zemes nomas pirmtiesības jāizlieto viena gada laikā. Zemes nomas līguma slēgšanas 
kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību nosaka  MK 30.08.2005. Noteikumi nr. 
644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Pieņemt īpašumā bez atlīdzības zemes vienību Ernesta Dinsberga ielā 1, 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (kadastra Nr.88500200446, Talsu 
zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000093773) 0,3935 ha platībā. 

2. Par zemes lietošanas tiesībām slēgt zemes nomas līgumu ar Piensaimnieku un 
lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „Dundaga”. 

 
 

 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 43. 

23.02.2012. 
5.§ 

Par pašvaldības zemes īpašuma „Zeme Pils ielā” sadalīšanu 
 

PAMATOJUMS 
Dundagas pagasta padomes 22.09.2008. lēmums Nr.276 1.punkts. 
AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi”  
08.02.2012. iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216. 
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 4.1 panta (2)daļas 5)punkts. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada Dome ir saņēmusi AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM 
Nekustamie īpašumi” 08.02.2012. iesniegumu Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216 ar lūgumu 
izvērtēt iespēju nodot valsts funkciju īstenošanai zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 020 0289 („Zeme Pils ielā”)  
daļu ~1,5 ha platībā. Zeme nepieciešama piekļūšanai pie plānotās AS „Latvijas valsts 
meži” biroja ēkas un autostāvvietas izveidošanai. 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 no 30.12.2003. atrodas 
Dundagas novada pašvaldības bilancē. Zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana. 
Saskaņā ar VZD kadastra informāciju zemes vienības platība ir 3,0 ha.  
Dundagas pagasta padome 22.09.2008. ar lēmumu Nr.276 (1.punkts ar pielikuma 
tabulu) ir paredzējusi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 
pašvaldību funkciju īstenošanai. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta (2)daļas 5)punktu, zeme, kuras piederība 
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un 
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja neapbūvēti zemes gabali paredzēti 
pašvaldību funkciju īstenošanai.  
Lai lemtu par pašvaldības īpašuma nodošanu valsts funkciju īstenošanai, ir jāsagatavo 
zemes vienības robežu plāns un īpašuma tiesības  jānostiprina Zemesgrāmatā.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 (nosaukums „Zeme Pils 
ielā”)  divās reālās daļās saskaņā ar Shēmu lēmuma pielikumā. 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 44. 

23.02.2012. 
6.§ 

Par Latvijas valsts meži biroja ēkas metu konkursu 
 

PAMATOJUMS 
Dundagas pagasta padomes 22.09.2008. lēmums Nr.276 1.punkts. 
AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Nekustamie īpašumi”  
08.02.2012. iesniegums Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Dundagas novada Dome ir saņēmusi AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM 
Nekustamie īpašumi” 08.02.2012. iesniegumu Nr.4.1-1.2_018n_150_12_216 ar lūgumu 
izvērtēt iespēju nodot valsts funkciju īstenošanai zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 020 0289 („Zeme Pils ielā”)  
daļu ~1,5 ha platībā. Zeme nepieciešama piekļūšanai pie plānotās AS „Latvijas valsts 
meži” biroja ēkas un autostāvvietas izveidošanai. 
Būvvaldē ir saņemts iesniegums sagatavot nosacījumus metu konkursa rīkošanai, lai 
atrastu labāko risinājumu un izvēlētos projektētāju.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Rezervēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 (nosaukums „Zeme 
Pils ielā”)  daļu saskaņā ar Shēmu lēmuma pielikumā AS „Latvijas valsts meži” biroja 
ēkas metu konkursa rīkošanai līdz 2012.gada 31.decembrim. 
 

 
 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 45. 

23.02.2012. 
7.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Dīriņi” 

Pamatojums: 

1. Aigara Zadiņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 08.02.2012. ar  

Nr.DD-3-26.1./12/60-Z) par īpašuma „Dīriņi” (kadastra Nr. 8850 027 0028) 
sadalīšanu. 

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

novada teritorijas plānojumiem”. 

 
Izvērtējums:  

Īpašums „Dīriņi” (kadastra Nr.8850 027 0028) atrodas Sausteres teritoriālā ciema 
teritorijā un  sastāv no trīs zemes vienībām (Nr.8850 027 0028, Nr.8850 027 0079 un 
Nr.8850 028 0014), kuru kopplatība ir 118,7 ha. Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar 
kadastra Nr.8850 027 0028 (kopplatība 69,5 ha) atdalīt zemes gabalu zem ēkām, 
pagalmu un dārzu aptuveni 1,3 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme). 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, plānotais atdalāmais zemes gabals īpašumā 
„Dīriņi” atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un 
plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības 
sadalei ir izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dīriņi” (kadastra  

Nr.8850 027 0028) zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 027 0028 sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 46. 

23.02.2012. 
8.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi „Pitraga Vītoli” 

Pamatojums: 

1. Enno Ences un Ainas Rozentāles iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
30.01.2012. ar Nr. DD-3-26.1./12/) par īpašuma „Pitraga Vītoli” (kadastra Nr.  
8862 004 0036) sadalīšanu. 

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

novada teritorijas plānojumiem”. 

 
Izvērtējums:  

Īpašums „Pitraga Vītoli” (kadastra Nr. 8862 004 0036) atrodas Pitraga ciema 
teritorijā un  sastāv no vienas zemes vienības, kuras kopplatība ir 4,9120 ha. 1/3 no 
īpašuma pieder Enno Encem, bet 2/3  Ainai Rozentālei. Īpašnieki vēlas sadalīt īpašumu 
reālās daļās, atdalot zemes gabalu aptuveni 1,5 ha platībā (pēc lielākā zemes lietošanas 
veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašums „Pitraga Vītoli” atrodas plānotās 
izmantošanas teritorijā „„Dabas pamatnes” teritorijas” (DP) un „Mazsaimniecību un 
ģimenes māju teritorijas” (MG) un plānotā nekustamā īpašuma sadalīšana nav pretrunā 
ar saistošo noteikumu prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības 
sadalei ir izstrādājams zemes ierīcības projekts. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pitraga Vītoli” 
(kadastra Nr. 8862 004 0036) sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. 
pielikumu. 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 47. 

23.02.2012. 
9.§ 

Par nekustamā īpašuma „Trīskalniņi” zemes ierīcības projektu 

Pamats: 

• SIA „Metrum” sagatavotais un 16.02.2012. Dundagas novada Domē iesniegtais Zemes 
ierīcības projekts īpašuma „Trīskalniņi” sadalīšanai 

• Dundagas novada Domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.301 (protokols Nr.17) 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 20.pants 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

Mērķis 

   Sadalīt īpašuma „Trīskalniņi” zemes vienību  ar kadastra Nr. 8850 003 0041  divās 
zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
   Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (27.10.2011. sēdes 
lēmums Nr.301) īpašuma „Trīskalniņi” sadalīšanai ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, 
aizsargjoslas un teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par 
pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai, lai piekļūtu izveidotajām zemes vienībām.  
   Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina 
zemes ierīcības projektu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Trīkalniņi” zemes vienības  ar kadastra 
Nr.  8850 003 0041 sadalīšanai divās zemes vienībās. 
2.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Trīskalniņi” sadalāmai: 

2.1. apbūvētai 12,30 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu 
„Trīskalniņi” un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 
0101). 
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2.2. 6,60 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Pieckalniņi” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 48. 

23.02.2012. 
10.§ 

Par nekustamā īpašuma”Piliņi” sadalīšanu 

Pamatojums: 

1. Aivara Tiguļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/75-T). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Izvērtējums:  
Īpašuma „Piliņi” (kadastra.Nr.8850 021 0009) kopējā platība ir 21,3 ha un tas sastāv 

no 10,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0009, 
kurā 10,1 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (atrodas Kārļmuižas teritoriālā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un 10,9 ha lielas neapbūvētas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0001, kurā 6,0 ha aizņem mežs un 4,9 ha 
pārējās zemes (atrodas Klārmuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā). 

Īpašnieks vēlas no īpašuma „Piliņi” atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 021 0009, jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Jaungraudnieki”, bet zemes 
vienībai kadastra apzīmējumu 8850 028 0001 atstāt nosaukumu „Piliņi”. 

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. Piekrist nekustamā īpašuma „Piliņi” (kadastra.Nr.8850 021 0009) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0009. 
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0009 piešķirt nosaukumu 
„Jaungraudnieki”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0001 atstāt nosaukumu „Piliņi”. 
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0009 10,4 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0001 6,0 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) un 4,9 ha platībā fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302). 

 
 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 49. 

23.02.2012. 
11.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11.1. Pamatojums: 

• Sarmītes Ozoliņas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.02.2012.) par 
īpašuma „Mazauces” (kadastra Nr. 8850 013 0013) zemes vienības ar kadastra Nr. 
8850 013 0110 apmežošanu. 

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

noteikumi”. 
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Izvērtējums: 

Īpašums „Mazauces” (kadastra Nr. 8850 013 0013) 22,38 ha platībā atrodas Āžu 
teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vairākām 
zemes vienībām. 

Īpašnieks vēlas apmežot īpašumā „Mazauces” ietilpstošās zemes vienības (kadastra 
Nr. 8850 013 0110) ganības 1,4 ha platībā. Kopējā zemes vienības platība ir 2,0 ha un 
tajā ietilpstošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 
„Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašuma „Mazauces” (kadastra Nr. 
8850 013 0013) zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 013 0110 lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā 
zeme. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut apmežot īpašuma „Mazauces” (kadastra Nr. 8850 013 0013) zemes vienības ar 
kadastra Nr. 8850 013 0110 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,4 ha platībā un mainīt 
zemes lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 

 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 50. 

23.02.2012. 
11.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

11.2. Pamatojums: 

• Jāņa Bumbiera iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 14.02.2012. ar Nr.DD-3-

26.1/12/77-B) par īpašuma „Līdumiņi” (kadastra Nr.8850 008 0003) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0003 apmežošanu. 

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

noteikumi”. 
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Izvērtējums: 

Īpašums „Līdumiņi” (kadastra Nr.8850 008 0003) 60,1 ha platībā atrodas Nevejas 
teritoriālā ciema teritorijā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no divām 
zemes vienībām (kadastra apzīmējums 8850 008 0003 un 8850 012 0001). 

Īpašnieks vēlas apmežot īpašumā „Līdumiņi” ietilpstošās zemes vienības (kadastra 
apzīmējums 8850 008 0003) ganības 2,0 ha platībā. Kopējā zemes vienības platība ir 
37,9 ha un tajā ietilpstošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav meliorēta. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 
„Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašuma „Līdumiņi” (kadastra Nr.8850 
008 0003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0003 lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei atļauts mainīt lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā 
zeme. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut apmežot īpašuma „Līdumiņi” (kadastra Nr.8850 008 0003) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 008 0003 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,0 ha platībā 
un mainīt zemes lietošanas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 51. 

23.02.2012. 
12.§ 

Par domes lēmuma atcelšanu daļā 
 /par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu/ 

Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par zemes lietošanas 
tiesību  izbeigšanu Brigitai Renckulbergai. 

• Dundagas novada Domes 2010. gada 27. oktobra lēmums Nr. 439 „Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu”. 

Izvērtējums 
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) Kurzemes reģionālās 

nodaļas 2010. gada 31. augusta vēstules Nr. 10-02-K/1 pielikumā norādītos Dundagas 
novada pagastu lauku apvidus zemes pastāvīgos lietotājus, kuri atbilstoši „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 
25. panta pirmās daļas 3. punktam līdz 2010. gada 31. maijam nav iesnieguši VZD 
iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, 
Dundagas novada Dome 2010. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 439 „Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu”. Lēmumā norādīti konkrēti zemes lietotāji.  
   Pēc šī lēmuma pieņemšanas Brigita Renckulberga uzrādīja ar „Latvijas Hipotēku un 
zemes banku” 2009. gada 29. jūnijā noslēgto zemes izpirkuma līgumu Nr. 21/P-8103. 
Zemes izpircējs varēja savlaicīgi Zemesgrāmatu nodaļā iesniegt šo līgumu un citus 
normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, lai nostiprinātu zemesgrāmatā īpašuma 
tiesības uz apbūvētu zemes vienību „Mierkalni” ar kadastra Nr. 8850 003 0013.  
    

Dundagas novada Dome nolemj: 
   Atcelt Dundagas novada Domes 2010. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 439 daļā par  
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu ar 2010. gada 31. maiju Dundagas 
pagastā Brigitai Renckulbergai: 

Nekustamā 
īpašuma 

nosaukums 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Zemes 
vienības 

platība, ha 

Pazīme-uz zemes 
vienības „ir/nav” 
būves ar statusu 

„pieder zemes 
īpašniekam” 

Zemes lietotāja 
vārds, uzvārds 

Personas 
kods 

Domāja
mā 

daļa 

Mierkalni 8850 003 0013 1,8000 ir Brigita 
Renckulberga 

181136-
11525 

1/1 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 52. 

23.02.2012. 
13.§ 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
PAMATOJUMS 
Iedzīvotāju iesniegumi par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības  īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši noteiktajam 
lietošanas veidam un likumam  un saskaņā ar  “Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Ministru kabineta noteikumi Nr.644 , no 30.augusta 2005.gada “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”. Šie ministru kabineta noteikumi nosaka personu loku kuras 
zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts Zemes dienesta sniegto informāciju. Tālāk 
minētām personām ir šādas nomas tiesības. Tāpat šie MK noteikumi nosaka zemes 
nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. 
Npk Īpašuma 

nosaukums 
Līguma slēdzējs Kadastra numurs Platība Nomas  

maksa 
Paredzamais 
termiņš(gadi) 

1 Ievlejas 54 Lienīte Zviņģele 8850 020 0350  0,08 0,5 10 

2 Ievlejas 21 Maija Mārīte 
Birkberga 

8850 020 0317 0,06 0,5 5 

3 Ievlejas 26 Velta Niegliņa 8850 020 0322 0,06 1,5 3 

4 Ievlejas 68 Andris Frīdenbergs 8850 020 0361 0,06 0,5 10 

5 Ievlejas 76A Kārlis Braunfelds 8850 020 0368 0,03 0,5 5 

6 Ievlejas 34 Ina Vīksna 8850 020 0330 0,06 0,5 10 

7 Ievlejas 32 Gita Anševica 8850 020 0328 0,06 0,05 10 

8 Ievlejas 30 Taiga Dinsberga 8850 020 0326 0,06 0,5 10 

9 Ievlejas 7 Lidija Siliņa 8850 020 0303 0,06 0,5 10 

10 Ievlejas 6 Daina Nereta 8850 020 0302 0,06 0,5 5 

11 Ievlejas 91 Vilma Amoliņa 8850 020 0384 0,06 0,5 10 
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12 Ievlejas 73 Aija Freiberga 
Jānis Freibergs  

8850 020 0365 0,06 0,5 5 

13 Ievlejas 16 Edvīns Zemtiņš 8850 020 0312 0,06 0,5 10 

14 Ievlejas 57 Vēsma Frišenfelde 8850020 0360 0,06 0,5 5 

15 Ievlejas 33 Aija Vēze 8850 020 0329 0,07 0,5 5 

16 Ievlejas 54 Valentīna Sudmale 8850 020 0334 0,06 0,5 5 

17 Ievlejas 55 Ādams Švēde 8850 020 0351 0,06 0,5 5 

18 Ievlejas 60 Ligita Miška 8850 020 0354 0,06 0,5 5 

19 Ievlejas 65 Benita Rebenoka 8850 020 0359 0,06 0,5 5 

20 Ievlejas 13 Anastasija Brūvere 8850 020 0309 0,06 0,5 5 

21 Ievlejas 14 Ligita Ulmane 8850 020 0310 0,06 0,5 5 

22 Ievlejas 18 Ligita Ulmane 8850 020 0314 0,06 0,5 5 

23 Ievlejas 19 Inese Bernāne 8850 020 0315 0,06 0,5 5 

24 Ievlejas 22 Laimdota Radele 8850 020 0318 0,065 0,5 5 

25 Ievlejas 24 Laimonis Einfelds 8850 020 0320 0,06 0,5 10 

26 Ievlejas 77 Inese Napska 8850 020 0369 0,05 0,5 5 

27 Ievlejas 80 Aija Tālberga 8850 020 0371 0,05 0,5 5 

28 Ievlejas 82 Gunta Reķe 8850 020 0374 0,06 0,5 5 

29 Ievlejas 87 Vilmārs Zakars 8850 020 0380 0,06 0,5 10 

30 Ievlejas 88 Andris Freimuts 8850 020 0381 0,06 0,5 12 

31 Ievlejas 90 Inita Rozenberga 8850 020 0383 0,06 0,5 10 

32 Jaundundagas 
Ratnieki 

Andis Birziņš 8850 015 0085 1,5 0,5 5 

33 Ābeļziedi  Vija Heidena 8850 017 0100 0,75 0,5 5 

34 Mazšķērpiņi Armands, Lita, Aigars, 
Kārlis, Aija Amoliņi 

8850 021 0158 0,8 0.5 10 

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Slēgt zemes nomas līgumus ar tabulā minētajām personām uz norādītajiem nomas 
termiņiem.  
 

 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 53. 

23.02.2012. 
14.§ 

Par Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanas 
publiskās apspriešanas organizēšanu 

Pamatojums: 

1. Aļņa Auziņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 01.12.2011., Nr.A-530). 
2. Roberta Vērpēja iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 19.12.2011., Nr.V-

591). 
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2012. vēstule Nr.16.18-

1e/555 „Par Talsu un Dundagas novadu administratīvo teritoriju robežu”. 
4. Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1330 „Kārtība, kādā 

sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” 3. un 4.punkts. 
 

Mērķis: 
Publiskās apspriešanas organizēšana, lai noskaidrotu Dundagas novada iedzīvotāju 

viedokli par pašvaldības administratīvās robežas grozīšanu. 
 
Izvērtējums: 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Aļņa Auziņa un Roberta Vērpēja 
iesniegumus, kuros ir norādīts, ka Talsu un Dundagas novadu administratīvās teritorijas 
pierobežas teritorijā ir izveidojusies situācija, kad viena īpašnieka īpašumi atrodas divu 
novadu teritorijās. Daļa īpašuma „Mālēji” teritorijas ietilpst Dundagas novada, Dundagas 
pagasta (kadastra Nr. 8850 030 0001) un daļa Talsu novada, Valdgales pagasta 
(kadastra Nr. 8892 001 0005) teritorijā. Tas pats attiecināms arī uz īpašumu 
„Jaunmālēji”, kuram daļa atrodas Dundagas novada, Dundagas pagasta (kadastra Nr. 
8850 003 0009), bet daļa Talsu novada, Valdgales pagasta (kadastra Nr. 8892 001 0018) 
teritorijā. 

Piekļūt šiem īpašumiem ir iespējams pa AS „Latvijas valsts meži” meža ceļu 
„Vērpēja ceļš”, kas savienojas ar vietējo valsts autoceļu V1371 Dundaga-Ģibzde. Līdz ar 
to veidojas situācija, ka piekļūšana īpašumiem ir nodrošināta pa Dundagas novada 
teritoriju, bet dzīvojamās ēkas atrodas Talsu novada teritorijā. 

Īpašnieki lūdz rast iespēju grozīt Talsu un Dundagas novada robežu, lai īpašumi 
ietilptu Dundagas novada administratīvajā teritorijā. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā ir noteikta Dundagas novada 
administratīvā teritorija ar ietilpstošajām teritoriālām vienībām Dundagas un Kolkas 
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pagasts. Saeima, pieņemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, lēma par 
novadu administratīvajām teritorijām faktiskajās robežās. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu par novadu 
administratīvo teritoriju robežu grozīšanu lemj Saeima. Savukārt, Dundagas novada 
domei jautājums par Dundagas novada administratīvo teritorijas robežas grozīšanu 
risināms, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1330 
„Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā 
iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai” (turpmāk - MK 
noteikumi Nr.1330) noteikto procedūru. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1330 4.punktu, pašvaldība pirms lēmuma 
pieņemšanas par  administratīvās teritorijas robežas grozīšanu, organizē publisko 
apspriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju viedokli. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Organizēt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu pašvaldības iedzīvotāju viedokli par 
Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanu; 

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2012.gada 12.-30.martam. Informāciju 
ievietot Dundagas novada Domes interneta vietnē un avīzē „Dundadznieks”. 

 
 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 54. 

23.02.2012. 
15.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu 
Dundagas novadā 

 

PAMATOJUMS 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punkts 
 
MĒRĶIS 
Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā un 
reglamentēt prasības atkritumu savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu 
 
IZVĒRTĒJUMS 

Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 28.decembrī saņemta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstulē, kurā ministrija informē par iepriekš minēto 
saistošo noteikumu pieņemšanu zināšanai. Ministrija lūdz vērst uzmanību uz diviem 
aspektiem, kurus izvērtējot secināms, ka nepieciešams papildināt divus saistošo 
noteikumu apakšpunktus un viens apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem 
noteikumiem. 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 27.1.apakšpunkts. No līdzšinējās redakcijas nav 
skaidrs, kas ir vietas, kur ir aizliegts atkritumus savākt. Ņemot vērā ministrijas 
ieteikumu, apakšpunktā tiek lietots vispārīgs aizliegums “izvietot atkritumus tam 
neparedzētās un nepiemērotās vietās”. 
Tā kā 27.2.apakšpunktā ietvertais nosacījums grozījuma rezultātā ietver arī 
27.2.apakšpunkta saturu, tad 27.2.apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem 
noteikumiem. 
Saistošo noteikumu 51.punkts tiek precizēts – tas papildināts ar informāciju par to, kas 
veido maksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo 
noteikumu Nr.___“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 24.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas 
novadā”” 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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 55. 

23.02.2012. 
16.§ 

Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem 
 

Pamatojums: 
1. 23.01.2012. g. vēstule no SIA „Kurzemes ainava” par atkritumu tarifu palielināšanu 

no 2012. gada 1. februāra; 
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 13. punkts. 

Mērķis 

Administratīvās teritorijas labiekārtošana – atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole. 
 
Izvērtējums: 
Pamatojoties uz dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu ar 2012. gada 1. janvāri, 
SIA „Kurzemes ainava” paaugstinās atkritumu deponēšanas izmaksas par Ls 26,01 
tonnā.  Izejot no šī lēmuma, Dundagas novada iedzīvotājiem tarifs pieaug par 3,49 %. 
Absolūtos skaitļos Dundagas pagasta iedzīvotājs par sauso atkritumu savākšanu un 
izvešanu mēnesī maksā Ls 0,90 (bez PVN), par atkritumu maisu sauso atkritumu 
savākšanai un uzglabāšanai maksā Ls 0,71 (bez PVN) un Kolkas pagasta iedzīvotājs par 
sauso atkritumu savākšanu un izvešanu mēnesī maksā Ls 1,01 (bez PVN). 
Šobrīd pašvaldības līdzfinansējums starpības segšanai ir Ls 3000,- mēnesī. 
Apsverama iespēja Kolkā piedāvāt iegādāties SIA „Kurzemes Ainava” atkritumu maisus. 
 

 Dundagas novada Dome nolemj: 
1) Apstiprināt sadzīves atkritumu izvešanas tarifu 8,90 Ls/m3 (bez PVN) ar 2012. 

gada 1. martu. 
2) Noteikt ar 01.03.2012.sekojošus sadzīves atkritumu tarifus: 

2.1. Maksa par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu Dundagas pagastā uz 
vienu iedzīvotāju mēnesī Ls 0,90 (bez PVN); 

2.2. Atkritumu maisa sauso atkritumu savākšanai un uzglabāšanai cena Ls 
0,71 (bez PVN); 

2.3. Maksa par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu Kolkas pagastā uz 
vienu iedzīvotāju mēnesī Ls 1,01 (bez PVN). 

 
 

Dundagas novada Domes 
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priekšsēdētāja       G.Abaja 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 56. 

23.02.2012. 
17.§ 

Par  dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā 

PAMATOJUMS 

Kandavas novada domes vēlme piedalīties kopīgajā iepirkumā par atkritumu savākšanu. 
 
MĒRĶIS 
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle konkursa kārtībā, saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas likumu (8.pants).  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Sakarā ar Kandavas novada domes vēlmi piedalīties kopīgā iepirkumā par atkritumu 
apsaimniekotāja izvēli, nepieciešams atcelt 2011.gada 30.03.2011 Domes sēdes lēmuma 
“Par atkritumu apsaimniekošanu” 1.punktu (protokols Nr.4, lēmums 10.§), lai iepirkuma 
dalībnieku sarakstu papildinātu ar Kandavas novada domi. 
Atkritumu apsaimniekošanas līgums ar pašreizējo apsaimniekotāju “Kurzemes ainava” 
ir spēkā līdz 31.martam. Atkritumu apsaimniekotāju jāizvēlas konkursa kārtībā, saskaņā 
ar atkritumu apsaimniekošanas likumu (8.pants). Tāpēc ir nepieciešams organizēt 
iepirkuma procedūru atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. Iepriekšējā iepirkuma 
nolikumu, bez Kandavas novada, izvērtējis IUB un uzdevis nolikumu uzlabot. Izlabotais 
iepirkuma nolikums tiks izmantots jaunajā iepirkumā kurā piedalīsies Talsu, Rojas, 
Mērsraga, Tukuma, Engures, Jaunpils, Kandavas un Dundagas novadi.  
Iepirkuma organizēšanu deleģēt Talsu novada domei. Katrai pašvaldībai arī 
nepieciešams izvirzīt savu pārstāvi iepirkuma sagatavošanas un norises laikā.  
Iepirkums varētu beigties 2012.gada beigās. Tāpēc pašreizējo atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu pagarināt līdz 2012.gada 31.decembrim. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Atcelt 2011.gada 30.03.2011 Domes sēdes lēmuma “Par atkritumu apsaimniekošanu” 
1.punktu (protokols Nr.4, lēmums 10.§). 

2) Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmo daļu: 
2.1. organizēt publiskā iepirkuma procedūru atkritumu apsaimniekotāja izvēlei kopā ar 

Talsu, Rojas, Mērsraga, Tukuma, Engures, Jaunpils, Kandavas pašvaldībām; 
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2.2. deleģēt Talsu novada domi sagatavot iepirkuma dokumentāciju un organizēt 
iepirkuma procedūru; 

2.3. iepirkuma sagatavošanas un norises laikā par Dundagas novada pārstāvi iepirkuma 
komisijas sastāvā pilnvarot Gunti Kārklevalku; 

3) Pašreizējo atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar “Kurzemes ainava” pagarināt līdz 
2012.gada 31.decembrim. 

 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 57. 

23.02.2012. 
 

18.§ 
Par Sociālā dienesta iespējamiem pārkāpumiem 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
NOLEMJ: 

1) Uzdot novada domes izpilddirektoram Marekam Gricikam veikt iekšējo auditu 
Dundagas novada Sociālajā dienestā par pārtikas talonu piešķiršanu un to 
atprečošanu par 2011.gadu. 

2) Audita veikšanai no deputātu vidus deleģēt deputāti Benitu Osi. 
 

 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 58. 

23.02.2012. 
19. § 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”  

 

PAMATOJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 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 Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra iesniegto saistošo 
noteikumu Nr. ____“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.25 „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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 59. 

23.02.2012. 
20.§ 

 Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību” pieņemšana 
 

PAMATOJUMS 

Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 
 
MĒRĶIS 
Veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas 
personas izdarīt jaunus pārkāpumus. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Domājams, ka nosakot kārtību, kāda jāievēro Dundagas novadā, un paredzot 
administratīvo atbildību par šīs kārtības un Dundagas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu neievērošanu tiks veicināta pašvaldības iedzīvotājiem vēlamas sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo 
noteikumu Nr. ___ „Par sabiedrisko kārtību” 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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 60. 

23.02.2012. 
21.§ 

Par telpām Meža dienestam 
PAMATOJUMS 
Valsts mežu dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums Nr.1-5/881 no 
30.12.2011. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
03.02.2012 saņemts Ziemeļkurzemes virsmežniecības iesniegums par to, ka atrisinājies 
jautājums par darba telpām virsmežniecības darbiniekiem Dundagas novadā un par 
iesnieguma  Nr.1-5/768 no 5.11.2011 atsaukšanu. Tādēļ nepieciešams atcelt Domes 
lēmuma Nr.325, no 24.11.2011 otro un trešo punktus (sēdes protokols Nr.20, lēmums 
9§), ar kuru tika iznomātas telpas Valsts meža dienestam Maija ielā 4-17, Dundagā, 
Dundagas pagastā. Pašreiz dzīvoklim tiek veikta inventarizācija un pēc tam saskaņā ar 
Domes lēmuma pirmo punktu tiks mainīts telpu grupas lietošanas mērķis. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atcelt Domes lēmuma Nr.325, no 24.11.2011 otro un trešo punktu (protokols Nr.20, 
lēmums 9.§).  
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 61. 

23.02.2012. 
22.§ 

Par sociālo rehabilitāciju G.L. 

PAMATOJUMS 

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Ceiruļa 20.01.2012. vēstule 
Dundagas novada Domes priekšsēdētājai Guntai Abajai 
 
MĒRĶIS 
Sociālā rehabilitācija 1. grupas redzes invalīdam Gatim Lejam Sociālās rehabilitācijas 
centrā (SRC) cilvēkiem ar invaliditāti „Dzīves skola”, lai izvairītos no depresijas, sociālās 
izolētības.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
Pateicoties ESF projekta atbalstam Gatim Lejam ir bijusi papildus iespēja no 2011. gada 
septembra mēneša piedalīties 250 akadēmisko stundu nodarbības programmā, bet pēc 
Liepājas Neredzīgo biedrību ieskatiem Gatim vēl ir nepieciešams turpināt sociālo 
rehabilitāciju, lai izvairītos no depresijas, sociālās izolētības. 
Liepājas Neredzīgo biedrība lūdz Dundagas novada Domi rast iespēju atkārtoti 
līdzfinansēt Gata sociālo rehabilitāciju, apmaksājot 30. dienu izmaksas Ls 208.80, vienas 
dienas izmaksas ir 6.96 (pusdienas un uzturēšanās izmaksas). 
Gatis ir I. grupas invalīds, saņem invaliditātes pabalstu Ls 75,00 mēnesī. Gata laulība ir 
šķiršanās procesā, kā rezultātā dzīvo pie vecākiem. Gata ģimene neatbilst trūcīgās 
ģimenes statusam. Dundagas novada Saistošie noteikumi Nr. 6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Dundagas novadā”, neparedz atmaksāt sociālo rehabilitāciju. Noteikumi 
paredz, ka sociālo palīdzību var saņemt persona/ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās 
personas/ģimenes statuss. Neizvērtējot ģimenes ienākumus pabalstu var piešķirt 
ārkārtas situācijā, ja ģimene neparedzamu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības. 
2011. gada februāra mēnesī ar Dundagas novada Domes lēmumu Gatim lejam jau tika 
atmaksāts rehabilitācijas pakalpojums Liepājas Neredzīgo biedrības „Dzīvesskola” par 
summu Ls 174.00.  
Dundagas novada Sociālais dienests lūdz Dundagas novada Domei izskatīt iespēju 
līdzfinansēt sociālo rehabilitāciju Gatim Lejam, lai izvairītos no depresijas un sociālās 
izolētības, pamatojoties uz viņa esošo situāciju ģimenē. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt finansējumu G.Lejas rehabilitācijai Ls 208,80 apmērā no sociālajiem pabalstiem 
paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 62. 

23.02.2012. 
23.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
 

23.1.Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.Bumbierei 

PAMATOJUMS 

1. Venetas Bumbieres, p.k. 060260-xxxxx iesniegums Nr.B-126, no 2.05.2011. 
2. likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošajiem 

noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2011.gada 1.maijā Venetas Bumbieres dzīvesvietā „Dižķeiros”, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā izcēlās ugunsgrēks. Māja un visa iedzīve pilnībā sadega. Mājā dzīvoja 
Veneta ar diviem dēliem, nepilngadīgo Alvi Jāni Bumbieru (9.g.) un Austri Paegleskalnu.  
Pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”  13.panta  
„Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība”, 1.daļu „ Pašvaldības dome sniedz 
palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir 
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai 
dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā 
māja un šā panta 3.daļu „Pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības dome 
saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas 
nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu”, un Dundagas novada saistošajiem 
noteikumiem „Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”, ģimene ir 
jānodrošina ar apdzīvojamo platību un sociālo palīdzību.  
Veneta iesniegumā lūdz piešķirt dzīvokli Baltajā skolā. Pašlaik notiek dzīvokļa Nr.6 
“Baltā skola” remonts. Remontu cerams pabeigt līdz februāra beigām. Pēc remonta 
pabeigšanas dzīvokli var piešķirt V. Bumbierei. 
    

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Piešķirt Venetai Bumbierei dzīvokli Nr.6, mājā “Baltā skola”, Alakstes ciemā, Dundagas 
pagastā. Slēgt īres līgumu uz vienu gadu. 
 

 
Dundagas novada Domes 
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priekšsēdētāja       G.Abaja 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 63. 

23.02.2012. 
23.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

23.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu I. Čikstei 
 

PAMATOJUMS 

Ingas Čikstes p.k. 290179-xxxxx, iesniegums no 3.01.12 un Sociālā dienesta atzinums un 
apsekošanas akts. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 
24.03.2010.  
 
IZVĒRTĒJUMS 

Inga Čikstes un divu nepilngadīgu bērnu faktiskā dzīvesvieta ir “ Liepgaļi 2”, Dundaga, 
kur dzīvokli civilvīrs Agris Ozols īrē no mājas īpašnieka. Kopš decembra Inga ar bērniem 
uzturējusies Talsu krīžu centrā, jo civilvīrs vardarbīgi izturējies pret ģimeni, pret viņu 
ierosināta krimināllieta. Ingai pastāvīga darba nav. Strādā gadījuma darbus, jo bērni 
bieži slimo un nav kas tos pieskata. Pēc uzturēšanās krīžu centrā Ingai ar bērniem nav 
kur dzīvot, tāpēc nepieciešama dzīvojamā platība. Ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes 
statuss. 
Ingai Čikstei var piešķirt dzīvokli ”Jauntūļos”. Ir atbrīvots dzīvoklis Nr.1, “Jauntūļos”, 
Sabdagas ciemā, jo iepriekšējais īres līguma termiņš ir beidzies un tajā neviens nedzīvo. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt Ingai Čikstei dzīvokli Nr.1, mājā “Jauntūļi”, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā. 
Slēgt īres līgumu uz vienu gadu. 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 64. 

23.02.2012. 
23.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

23.3. Par papildus dzīvojamās platības piešķiršanu A. Apinei 

PAMATOJUMS 

Agneses Apines p.k. 270778-xxxxx iesniegums Nr. A-565, no 12.12.2011 un sociālā 
dienesta izziņa un apsekošanas akts. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību, saskaņā ar likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11.  
 
IZVĒRTĒJUMS 
 
Agnese Apine dzīvo divistabu dzīvoklī Nr.2, Jaunseņķos, Puiškalnciemā, Dundagas 
pagastā, kura platība ir 47,8 m². Ģimenē ir divi pieaugušie un pieci bērni. Agnese lūdz 
piešķirt viņas ģimenei papildus viņas dzīvoklim blakus esošo dzīvokli Nr.3, kurš 
apmaiņas kārtībā ir atbrīvojies. Dzīvokļu rindā esošās personas nevēlas īrēt dzīvokļi tik 
tālu no Dundagas. Ģimenei ir maznodrošinātas ģimenes statuss un tās bērni 2011.gadā 
pabalstu veidā saņem brīvpusdienas,  saņemti pabalsti mācību līdzekļu iegādei, 
ārstēšanai un medikamentu iegādei un malkas iegādei. Persona veikusi arī līdzdalības 
pienākumus.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izīrēt A. Apinei papildus dzīvokli Nr. 3, “Jaunseņķos” un līgumu slēgt uz laiku – vienu 
gadu. 
 
 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 65. 

23.02.2012. 
24.§ 

Par aģentūras „Dundagas kultūras centrs” izveidošanu 

PAMATOJUMS 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts; Publisko aģentūru likuma 
2.panta otrā daļa un 16.panta otrā daļa; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 
ceturtās daļas 5.punkts un 30.panta otrā daļa 
 
MĒRĶIS 
Saglabāt, izplatīt un popularizēt kultūras vērtības, veicināt kvalitatīvas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas atbilstoši iedzīvotāju un sabiedrības interesēm, attīstot kultūras un 
tūrisma nozares Dundagas novadā. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Ar 01.03.2012. pašvaldības iestādē „Dundagas Kultūras pils” izveidot amata vietu – 
tūrisma organizators; 

2.   Līdzekļus, kas paredzēti Dundagas tūrisma organizēšanas nodrošināšanai, iekļaut 
Dundagas kultūras pils budžetā; 

2. Uzdot izpilddirektoram M.Gricikam izveidot darba grupu un izvērtēt ieguvumus, 
zaudējumus, pozitīvo un negatīvo un ar atbilstošu dokumentu piedāvājumu skatīt SIK 
un AP komiteju apvienotajā  sēdē š.g. jūnijā, un pieņemt lēmumu izveidot aģentūru, 
vai šo ieceri noraidīt. 

Darba grupā deleģēt deputāti Lindu Pavlovsku. 
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 66. 

23.02.2012. 
25.§ 

Nolikuma “Dundagas Kultūras pils nolikums” pieņemšana 
 

PAMATOJUMS 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punkts, 21.panta 
pirmās daļas 8.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pants 
 
MĒRĶIS 
Kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares 
attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomajās funkcijās ietilpst funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Savukārt, 10.punkts nosaka, 
ka funkcijās ietilpst arī saimnieciskās darbības sekmēšana. 
 
Izvērtējot pašvaldības prioritātes, lietderības apsvērumus un veidus, kādos funkcijas 
realizēt, dome par labāko veidu atzīst tūristu informēšanu un uzņēmējdarbības atbalstu 
iekļaut kultūras pils darbībā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto nolikuma “Dundagas Kultūras pils nolikums” 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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 67. 

23.02.2012. 
26.§ 

Par tūrisma organizatora amata vietas atjaunošanu 
 

Pamatojums: 
1. 18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību; 

2. 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs"; 

3. 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas 
kārtību". 

 
Izvērtējums: 
Februāra komitejās notika diskusijas par tūrisma funkcijas iekļaušanu pašvaldības 
iestādē „Kultūras pils”. Tāpēc nepieciešams atjaunot tūrisma organizatora amata vietu 
un iekļaut pašvaldības amatu katalogā. Amata mērķis ir tūrisma pakalpojumu 
nodrošināšana un attīstība Dundagas pašvaldībā un novada tēla popularizēšana. 
Tūrisma organizatora profesionālās darbības pamatuzdevumi ir veidot un uzturēt 
pašvaldības tēlu, organizēt mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina iestādes 
darbību, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, 
nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas. 
Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs", tūrisma organizators klasificējas 37. saimē – tirgzinība. Tūrisma 
organizators veic tirgzinības pasākumus (pakalpojumu un produktu virzīšana tirgū), kas 
atbilst saimes II  līmenim 8. mēnešalgu grupai.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atjaunot tūrisma organizatora amata vietu ar 01.03.2012. 
2.Papildināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu ar tūrisma 
organizatora amata vietu, nosakot tam 37. saimes II līmeni un  8. mēnešalgu grupu ar 
mēnešalgas diapazonu Ls 278-542. 
 

 
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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 68. 

23.02.2012. 
27.§ 

Par 2012.gada budžeta grozījumiem 
 

Pamatojums: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta 
grozījumiem. 
 

Izvērtējums: 
30.01.2012. gadā pašvaldības budžetā tika ieskaitīti līdzekļi Ls 81 490,94 apmērā par 
realizētā Kubalu skolas – muzeja projekta attiecināmām izmaksām. Tā kā budžetā nebija 
plānota šīs summas saņemšana (pēc iepriekšējās pieredzes, attiecināmo izmaksu 
summas tika ieskaitītas tieši Valsts kasē kredīta dzēšanai), bija jāveic budžetā grozījumi. 
Summa budžetā – ieņēmumos kodā 18.6.3.0., izdevumos uz aizņēmuma atmaksu. Līdz ar 
to budžetā samazinās finansēšanas daļa un budžeta deficīts ir tikai Ls 21 460. 
Februāra komitejās tika lemts par tūrisma organizatora iekļaušanu Kultūras pils 
budžetā. Līdz ar to budžetā veikti sekojoši grozījumi. Funkcionālās kategorijās - Ls 
13 559 no 04.000 Ekonomiskās darbības pārlikti uz 08.000 Atpūtu, kultūru un reliģiju 
un attiecīgi sadalīti pa ekonomiskajām kategorijām.    
Grozījumi Ls 246 apmērā veikti starp 04.000 Ekonomiskā darbība un 05.000 Vides 
aizsardzība budžetiem, jo noskaidrojās, ka par bezdarbnieku darba koordinētāja 
ikmēneša atlīdzību pašvaldībai ir jāmaksā darba devēja sociālais nodoklis. Līdzekļi 
paņemti no plānotajām malkas sagatavošanas pakalpojuma izmaksām.  
Dundagas novada 23.02.2012. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2012. Gada budžeta grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo 
pamatbudžeta ieņēmumu Ls 2 326 995 apmērā un izdevumu Ls 2 348 455 apmērā plānu 
2012. gadam, speciālā budžeta ieņēmumu Ls 55 102 apmērā un izdevumu Ls 69 048 
apmērā plānu 2012. gadam. 
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta 
līdzekļu atlikumu Ls 249 692 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 38 246 apmērā, 
kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
budžeta finansēšanas klasifikācijai.  
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2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 82 987 un speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums ir Ls 24 300. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošos noteikumus 
Nr.__ Par Dundagas novada 2012. gada pašvaldības budžeta grozījumiem.  
 

 
 

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.2.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 69. 

23.02.2012. 
28.§ 

Par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas 
noteikšanu 

PAMATOJUMS 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.02.2012 vēstule Nr.4.2.1-
2488 
 
MĒRĶIS 
Noteikt aglomerācijas robežu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
ierīkošanai, saistībā ar MK noteikumiem Nr 34, no 22.01.2002 “Par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” punkts 31¹. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
VARA ministrijai nepieciešami dati par aglomerāciju lielumu un kanalizācijas 
pakalpojumu līmeni, lai sastādītu atskaites saskaņā ar Notekūdeņu direktīvas 
(1991.gada 21.maija ES Direktīva91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu) 
prasību ievērošanu un ES Kohēzijas fonda līdzfinansētās 3.5.1.1. aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, 
lielāku par 2000” ieviešanas rezultātiem, notekūdeņu savākšanas robežas nepieciešams 
apstiprināt  pašvaldības domes sēdē ar lēmumu. Projektam “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā” 2010.gadā tika veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma 
(TEP) aktualizācija un precizētas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas robežas 
Dundagā un Jaundundagā. Aglomerācijas teritorija noteikta tāda, kādā reāli paredzēts 
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus ilgtermiņā.  MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi 
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” nosaka, ka aglomerācijas robežu noteikšana ir 
vietējās pašvaldības uzdevums, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu 
ierīkošanai. Līdz šim VARAM nav prasījusi iesniegt šādu domes apstiprinājumu. Taču, lai 
ātrāk virzītu īstenošanā esošu projektu grozījumu saskaņošanu, šobrīd nepieciešams 
pieņemt attiecīgu lēmumu par iepriekš VARAM Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 
būvju vērtēšanas komisijā iesniegtajiem TEP papildinājumiem. Ministrijas vēstulē 
norādīts, ka attīstoties ekonomiskajai situācijai un mainoties apdzīvotības blīvumam, 
apstiprinātās robežas iespējams mainīt. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas notekūdeņu aglomerācijas robežu saskaņā ar SIA 
“Ziemeļkurzeme” 2010.gada decembrī izstrādātajiem papildinājumiem projektam 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” (sadaļa 1.Vispārējs situācijas 
raksturojums un pielikumi Nr.1,2,3,4) 
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 


