
 

 
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.9. 
2012.gada 23.augustā 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Asja Felta, Benita Ose, Irina 
Jānberga, Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Tija Liepa, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una 
Sila, Aldons Zumbergs, Regīna Rūmniece 
Administrācijas darbinieki: Zinta Eizenberga, Andris Kojro, Agita Vagenmeistere, Ilze 
Kriķīte, Aldis Pinkens, Ruta Emerberga, Aigars Šturms 
 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 
Darba kārtībā: 
1. Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas  ziņojums par lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm 
2. Par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktora iecelšanu amatā 

3. Par papildus finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs” 

4. Par līdzfinansējumu SIA Kolkasrags” projektam 
5. Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ziemeļkurzeme” 
6. Par pašvaldības kapitālsabiedrības  minimālo dividenžu apjomu 

7. Par papildus finansējumu 
8. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu 
9. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu 
10. Par dalību ES sadraudzības pilsētu projektā 
11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu  
12. Par mērķa grupas noteikšanu Latvenergo 1.kampaņas dāvinājuma kartes izplatīšanai 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāka Kolka” 

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jaunkurgati” 

15. Par domes lēmuma precizēšanu 

16. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Pitraga Vītoli” 
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1.§ 

Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas  ziņojums par lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm 

 
Novada pašvaldības izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par aktualitātēm un domes  
pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

1) Veikts iepirkums malkas iegādei, sporta stadiona rekonstrukcijai 
2) Ir izsludināts iepirkums pils pagalma rekonstrukcijai 
3) Pilī notiek rekonstrukcijas darbi sadarbībā ar Dānijas partneriem 
4) Tiek veikta pils logu inventarizācija un izstrādāts tehniskais projekts barona 

vannas istabas atjaunošanai 
5) Par remontiem mācību iestādēs – nepieciešams darbu pabeigšanas termiņa 

pagarinājums lielajā skolā, savukārt mazajā skolā viss norit pēc laika grafika 
6) Darbā ir pieņemti grāmatvede Ieva Legzdiņa un pašvaldības policijas inspektors 

Uģis Ozoliņš 
7) Izstrādāts Dundagas siltumapgādes TEP. Kā labākais kurināmā veids tiek 

piedāvāts granulas vai šķelda. Lielākās izmaksas sastāda nodarbinātais personāls 
Jautājumi: 
R.Rūmniece- Kad tiks ieslēgts ielu apgaismojums? 
M.Griciks- Šobrīd vēl strādā vasaras režīmā, taču paredzēts, ka pāries ziemas režīmā 
Dundagā ar 15.09. un Kolkā ar 30.08. 
S.Šnikvalde- Vai remonts vidusskolā tiks pabeigts līdz 31.08.2012? 
M.G.- Darbi, kas saistīti ar putekļu rašanos, būs pabeigti, atliks tikai sīkie pabeigšanas 
darbi 
A.Zumbergs- dome nav lēmusi ne par FORUMA atvēršanu pašvaldības mājas lapā, ne par 
tā slēgšanu. Kas pieņem šādus lēmumus? 
M.G.-Mērķis bija veicināt informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem, bet gaidītais ieņēma 
citu gaitu nekā plānots 
G.Abaja- runāts par to tika redkolēģijā, taču nekāds rīkojums par izveidošanu nav bijis. 
Aizvērts tika tādēļ, ka nebija izstrādāti konkrēti noteikumi tā darbībai. 
L.Pavlovska- Vai ir plānota novada izglītības iestāžu pārbaude par to gatavību jaunajam 
mācību gadam, jeb iestāžu pieņemšana? 
M.G.- Ir plānota mācību iestāžu direktoru sanāksme. Tiek saskaņoti skolēnu 
pārvadāšanas maršruti 
T.Liepa -Kādēļ deputātiem tiek liegta iespēja iepazīties klātienē ar mācību iestāžu 
gatavību darbam? 
L.Pavlovska uzskata, ka šis darbs būtu jāorganizē izglītības speciālistam. 
 
Galvenā grāmatvede Inga Ralle informē par finanšu stāvokli, kas ir ļoti labs- visi mēneša 
izdevumi tiek sabalansēti ar ieņēmumiem katru mēnesi un finanšu speciāliste Zinta 
Eizenberga sniedz pārskatu par finanšu plūsmu. 
 
Domes priekšsēdētājas informācija: 

1. Ir saņemts MK rīkojums par īpašuma Kolkā „Jūras Pērles” nodošanu Dundagas 
novada pašvaldībai.  Ir jādomā par objekta apsardzi, kas prasīs papildus 
neplānotos līdzekļus. 

2. Sadarbojoties ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju, atsācis kursēt 
autobuss Dundaga-Rīga 5.20 un Rīga –Dundaga (ar pienākšanas laiku 20.30) 

3. LAD Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa ir apstiprinājusi iesniegtos projektus par 
finansējuma piešķiršanu tautastērpu izgatavošanai vsk. dejotājiem, sporta 
laukuma Saules ielā 8 labiekārtošanai un Kubalu skolai-muzejam 

4. VRAA piedāvā piedalīties pilotprojektā par atbalstu mazajai uzņēmējdarbībai 
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Jautājumi: 
A.Felta- Kāds stāvoklis ar mācību līdzekļiem? 
G.Abaja- Nav informācijas par problēmām vai sūdzībām. 
 
 

2.§ 

Par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktores amatu 
Ziņo M.Griciks; G.Abaja, U.Sila 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.215 „Par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktores amatu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

3.§ 
Par papildus finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs” 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Felta, A.Zumbergs 
Pamats 

1. 09.08.2012. iesniegums no SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekles Agitas 
Vagenmeisteres; 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants; 
3. Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

31.pants, 43.panta pirmās daļas 1. punkts; 
4. Likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punkts, trešā daļa, sestā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, I.Jānberga, A.Felta, U.Sila), 
pret - nav, atturas – nav (R.Rūmniece izgājusi) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.216 „Par papildus finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs””. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

4.§ 
Par līdzfinansējumu SIA Kolkasrags” projektam 

G.Abaja, T.Liepa, G.Pirvits 
PAMATOJUMS 
SIA „Kolkasrags” 30.07.2012. iesniegums Nr.120730-1 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par līdzfinansējumu SIA „Kolkasregs” projektam”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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5.§ 

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ziemeļkurzeme” 
G.Abaja 

Pamats 

1. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.2; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 

„Ziemeļkurzeme””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

6.§ 
Par pašvaldības kapitālsabiedrības  minimālo dividenžu apjomu 

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu 

G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa 

Pamats 

Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrā daļa un 

37.pants 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.219 „Par Par pašvaldības kapitālsabiedrības  minimālo dividenžu 
apjomu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

7.§ 
Par papildus finansējumu 

G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, B.Ose, Ē.Bērzkalns, 
L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Sila 

 
Apkopojot visās pastāvīgajās komitejās lemto, ir sagatavots pārskats par pieprasīto 
finansējumu 

Veicamie darbi 2012 augusts 
 

Iestāde Veicamais pasākums Ls SIK AP Izpilddire
ktora 

priekšliku
ms 

FK 

Kolkas pagasts Kolkas tirgus tehniskā 
projekta izstrāde 

3000  - 3000 - 3000 

Bibliotēka DNCB pieaugušo abonementa 
2 telpu  
(105 m2) remonts  

5589   
 

5589 - 5589 5589 

CA Pašvaldības ēkas jumta un 
augšstāva telpu tehniskā 

3800  
 

3800 3800 3800 3800 
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projekta izstrāde  
Attīstības 
nodaļa 

Kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonu noteikšanas 
projekta izstrāde 

1000  
 

1000 1000 1000 1000 

Bērnudārzs Kartupeļu mizotājs 550 - - - - 
NĪ Apzaļumošanas projektam 

(jau piešķirts 1016,-) 
nepieciešamā topogrāfijas 
izstrāde 

730 
 

730 730 730 730 

Pils Projektors pilī 450  - - - - 
Saimn. dienests Pagrabu pie pašvaldības ēkas 

aizbēršana 
500 - - - - 

Mūzikas skola Fotoaparāta komplekts  848 
 

848 848 848 848 

Pils Karoga ar Dundagas novada 
ģerboni izgatavošanu 

1500 1500 1500 1500 1500 

Saimn. dienests Tirgus nojumes 2100  
 

2100 2100 - 2100 

CA Mēbeles  darba vietu 
ierīkošanai Pils ielā 5 

800  
 

800 800 800 800 

Kolka Piekabe (3m)  Kolkai +āķis 
DACIA 

1500,- 
 

1500 1500 1500 1500 

Kolka Līvu centra „Zītari” 
elektroinstalācijas atjaunošan
a, 4 gaismas ķermeņu 
nomaiņa un 4 elektrosildītāju 
uzstādīšana   Ls  947 
5 logu nomaiņa    Ls 900 

1847 947 1847 - 1847 
(947) 

Skola Krēsli mazajā skolā 150gb. 2100 2100 2100 2100 2100 
Saimn. dienests Telpu remonts (uzņēmuma 

līgums) pēc apkures 
ierīkošanas 

1900 - 1000 - 1000 

Saimn. dienests Logu nomaiņa otrajā stāvā 600 600 600 600 600 
CA Grāmatvedības 

datorprogrammas izmaiņas un 
datora iegāde (900+550) 

1450 1450 1450 1450 1450 

Mazirbes 
internātskola 

Mazirbes skolas 
nodrošinājums (atalgojums) 

1530 
 

4590 4590 4590 4590 

Dundagas 
vidusskola 

Krievu valodas kabineta grīdas 
remonts 

 600  - 600 

Mazā skola Klases grīdas linoleja 
uzklāšana 

 300  - 300 

Kolkas Bd. Pagraba remonts   3850 - 3850 
NĪ Līgums ar remonta un 

būvdarbu tāmētāju 
   500 500 

NĪ Administratīvās ēkas 
siltumapgādes projektā 
neparedzētie materiāli siltā 
ūdens cirkulācijas 
nodrošināšanai. 

   1472 1472 

Kolkas pagasta 
pārvalde 

Kredītsaistību dzēšana 100% 
apjomā (Zītaru ēkas jumts)  

   4706 4706 

 Pie bērnu centra „Mājas” 
izveidotā publiskā rotaļu 
laukuma esošā aprīkojuma 
sakārtošana 

    ? 

KOPĀ  29094 28454 30715 31 185 43 882 
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Papildus tika iesniegts iedzīvotāju iesniegums par bērnu  rotaļu laukuma 
izveidi Dundagas centrā. Ir izzināts, ka nepieciešamā summa būtu Ls 3000,-. 
M.Griciks informē, ka iespējamajai bērnu rotaļu laukuma izveidei Pils ielā 2 ir 
nepieciešams veikt veselu virkni dažādu procedūru. Šogad tur tiek realizēts 
ūdenssaimniecības projekts un paredzams, ka nākamajā gadā tas tiks turpināts. 
Laukuma izveidošana varētu tikt realizēta tikai nākamā gada vasaras beigās. 
R.Rūmniece- vai līdz gada beigām ir paredzama vēl papildus līdzekļu novirzīšana 
neparedzētu darbu veikšanai? Kolkas skolai būtu nepieciešams remonts ķīmijas,  
darbmācības u.c.  kabinetos. 
M.Griciks- Šobrīd šis veicamo darbu saraksts ir izveidots balstoties uz iestāžu vadītāju 
ierosinājumiem. 
A.Zumbergs ierosina apspriest piedāvāto projektu un atbalstīt visu sarakstā minēto 
darbu veikšanu, kuri ir guvuši atbalstu vismaz vienā komitejā. Sniegtā informācija par 
ieņēmumu prognozi to apstiprina. 
Izsaka šaubas par finansējuma piešķiršanas nepieciešamību un lietderību Mazirbes 
skolas darbības nodrošinājumam, t.i. bērnu nama daļas finansēšanai, jo faktiski ir 
plānots salīdzinoši mazs bērnu skaits un nepieciešams skaidri apzināties nākotnē 
Mazirbes skolas pastāvēšanu kā tādu. 
G.Abaja norāda, ka ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, kas varētu rasties sakarā ar jau 
pieņemto lēmumu realizēšanu. Mazirbes skolai paredzamā valsts dotācija būs 
nepietiekama, lai nodrošinātu tās darbību. 
B.Ose informē, ka ir apzinātas iespējas un saņemts atbilstošs piedāvājums rotaļu 
laukuma aprīkojumam par summu Ls 3000,- 
 
Deputāti vienojas iekļaut Ls 3000,- bērnu rotaļu laukuma izveidei veicamo darbu 
sarakstā. 
 
G.Abaja ierosina deputātiem vispirms sakārtot veicamos pasākumus prioritārā secībā: 
vispirms katrs deputāts sagatavotā veicamo darbu sarakstā visus tajā minētos darbus 
sakārto prioritārā secībā, piešķirot tiem kārtas numuru. Sasummējot rezultātu, realizēti 
tiks tie pasākumi, kuri iekļausies kopējā summā Ls 30 000,- 
 
Secina, ka minētajā sadalāmajā summā jāiekļauj nepieciešamais finansējums SIA 
Dundagas veselības centrs pamatkapitāla palielināšanai Ls 1015,-. 
Vienojas, ka no sarakstā minētajiem pasākumiem tiks izslēgts kredītsaistību dzēšana 
100% apjomā (Zītaru ēkas jumts). 
A.Zumbergs ierosina virzīt visu pasākumu realizēšanu un balsot par visu nepieciešamo 
summu Ls 43 882,-.  
G.Abaja norāda, ka iepriekšpieņemtais lēmums par Ls 30 000,- sadali nav atcelts, tādēļ 
tas ir jāievēro. 
Tiek norādīts arī uz to, ka skatot Attīstības un plānošanas komitejā (AP) un Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejās (SIK), nebija izvirzīti vienādi nosacījumi- SIK 
komitejā tika norādīts uz nepieciešamību samazināt plānoto summas sadalījumu zem 
30 000,-, bet AP komitejā saraksts tika papildināts ar jauniem darbiem. 
 
Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums. 
 
Tiek rosināts balsot par priekšlikumu apstiprināt sadalāmo summu Ls 43 191,-, kas 
būtu pietiekama visu veicamo darbu realizēšanai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, 
S.Šnikvalde), pret – 8 (G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš,  R.Rūmniece, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila) atturas – nav 
Priekšlikums netiek atbalstīts. 
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Tiek izteikti divi priekšlikumi: 

1) sagatavotajā veicamo darbu sarakstā izdarīt atzīmes, sakārtojot tos prioritārā 
secībā; 

2) atklāti balsot par katru sarakstā minēto pozīciju. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par(G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, A.Zadiņš,  
R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – 6 (G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, 
S.Šnikvalde, U.Sila), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Sagatavot prioritāšu atzīmēšanas lapas un izteikt savu viedokli, sakārtojot veicamos 
pasākumus prioritārā secībā. 
 
Prioritāšu veidošanā nepiedalās A.Zumbergs. 
 
Tiek iesniegta apkopojuma tabula (pielikumā). 
Secina, ka realizējamo darbu sarakstā par kopējo summu Ls 30 622 ir iekļauti 15 
pasākumi (tabulā bez iekrāsojuma). 
 
Priekšlikums apstiprināt veicamos pasākumus saskaņā ar tabulu par kopējo summu Ls 
30 622 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (S.Šnikvalde, G.Pirvits, G.Abaja, B.Ose, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš,  R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – 4 (T.Liepa, Ē.Bērzkalns, 
A.Zumbergs, U.Sila), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt veicamos pasākumu realizēšanu 2012.gadā saskaņā ar tabulu (pielikumā) 
par kopējo summu Ls 30 622. 
 
Tiek izteikts priekšlikums papildus iekļaut vienādu punktu skaitu ieguvušo, bet 
izpildāmo darbu sarakstā neiekļuvušo pozīciju „Krievu valodas kabineta grīdas 
remonts”,  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (S.Šnikvalde, U.Sila, G.Pirvits, G.Abaja, B.Ose, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš,  R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 1 (T.Liepa- 
uzskata, ka šāda prioritāšu noteikšana ir absurda); Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs balsojumā 
nepiedalās 
NOLEMJ: 
Iekļaut veicamo darbu sarakstā krievu valodas kabineta remontu par summu Ls 600,-. 
 
Tiek ierosināts papildus iekļaut veicamo darbu sarakstā Administratīvās ēkas 
siltumapgādes projektā neparedzētie materiāli siltā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai – 
Ls 1472,- 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, B.Ose, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš,  R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 1 (T.Liepa); 
Ē.Bērzkalns, G.Pirvits, A.Zumbergs balsojumā nepiedalās 
NOLEMJ: 
Iekļaut veicamo darbu sarakstā Administratīvās ēkas siltumapgādes projektā 
neparedzētie materiāli siltā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai – Ls 1472,- 
 
Tiek ierosināts apstiprināt kopējo izlietojamo summu Ls 32 694,- darbu realizēšanai, 
ņemot vērā iepriekšpieņemtos lēmumus par papildus darbu iekļaušanu apstiprinātajā 
prioritāšu sarakstā. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (S.Šnikvalde, G.Abaja, B.Ose, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš,  R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 1 (U.Sila- nav skaidrs 
balsošanas mērķis); Ē.Bērzkalns, G.Pirvits, A.Zumbergs balsojumā nepiedalās, T.Liepa 
izgājusi 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.220 „Par papildus finansējumu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 
  

8.§ 
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja, T.Liepa, U.Sila, A.Zumbergs, A.Zadiņš, G.Pirvits 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

2. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā”. 

 
Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

Saskaņā ar lēmumā apstiprināto darba uzdevumu, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
sabiedriskā apspriešana paredzēta 2012.gada septembrī.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” (25.08.2009.) 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar 
ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji 
sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās 
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un 
sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:  

10.1. nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi;  

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājas  lapā visu 
publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai 
pieejamos veidos. 

 
Tiek izteikti iebildumi par izstrādātā dokumenta kvalitāti un tajā ietvertās 

informācijas nepilnīgumu. 
G.Abaja- šī ir  dokumenta pirmā redakcija, kas nododama sabiedriskajai apspriešanai, 

kas sevī ietver gan viedokļu paušanu, gan priekšlikumu un ierosinājumu izteikšanu 
A.Zumbergs norāda, ka dokumentu sabiedriskajai apspriešanai nodod nevis attīstības 

nodaļas speciālists, bet gan domes deputāti, pieņemot par to lēmumu. Uzskata, ka 
dokuments ir ar trūkumiem, nav izstrādāts tādā pakāpē, lai nodotu to sabiedriskajai 
apspriešanai 

A.Zadiņš norāda, ka lielā mērā ir jāuzticas speciālistiem, jo iedzīvotāju iesaistīšanas ir 
visai pasīva, līdz ar to informācijas ir nepietiekami. 

G.Pirvits ierosina atgriezt sagatavoto Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu 
atgriezt uzlabošanai un atkārtoti izskatīt komitejās. 
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Sagatavotais lēmuma projekts: 
1) Uzsākt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedrisko 

apspriešanu. 
2) Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2012.gada 10.septembrim līdz 

12.oktobrim. 
3) Sabiedriskās apspriešanas sapulci noteikt 2012.gada 3.oktobrī plkst. 18.00 

Dundagas pilī un 4.oktobrī plkst. 18.00 Kolkas tautas namā. 
4) Paziņojumu par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 

publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā 
www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”. 

 
Balsojums par sagatavoto lēmuma projektu: 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, A.Zadiņš,  R.Rūmniece, 
I.Jānberga, A.Felta), pret – nav, atturas – 7 (U.Sila, Ē.Bērzkalns, G.Pirvits, A.Zumbergs, 
T.Liepa, L.Pavlovska, S.Šnikvalde - darba grupām vēl jāstrādā un pirms nodošanas 
sabiedriskai apspriešanai tas ir jāuzlabo un jāpapildina)  
 
Lēmums nav pieņemts. 

 
9.§ 

Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās 
apspriešanas uzsākšanu 

 
Tā kā iepriekšējā darba kārtības jautājumā netika pieņemts pozitīvs lēmums, un, lai 
ievērotu dokumentu izstrādes un pieņemšanas loģisko secību, tiek ierosināts atlikt šī 
jautājuma izskatīšanu. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret – 
2 (A.Zadiņš, A.Felta), atturas – nav 
NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

10.§ 
Par dalību ES sadraudzības pilsētu projektā 

G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, L.Pavlovska, G.Pirvits, U.Sila 
Pamats 
Itālijas Monforte San Giorgio pašvaldības apliecinājums par līdzdalību ES pilsētu 
sadarbības projektā par sieviešu līdztiesības aktualitātēm 
 
Sakarā ar nepieciešamību iziet no domes sēdes intervijas sniegšanai, sēdes vadīšana tiek 
nodota priekšsēdētājas vietniecei L.Pavlovskai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, L.Pavlovska, 
Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas –1 (A.Zumbergs- 
neatbilstošs finansējums), nebalso G.Abaja, A.Zadiņš, S.Šnikvalde - izgājuši 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.221 „Par dalību ES sadraudzības pilsētu projektā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
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11.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Felta 

11.1.Pamatojums 

Valsts policija Kurzemes reģionālās pārvaldes iesniegums Nr.20/19-3/23652 no 13.07.2012. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, L.Pavlovska, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, A.Felta, U.Sila), pret - nav, 
atturas –nav, nebalso G.Abaja, A.Zadiņš - izgājuši 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

11.2. Pamatojums 

Antras Valciņas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/387 no 15.08.2012. M.Kleimaņa iesniegums  

Nr.DD-3-26.2/12/393-K no 17.08.2012 un Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.08.2012 

un izziņa par ģimenes sociālo statusu. 

 

   

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (B.Ose, A.Zadiņš, S.Šnikvalde, G.Pirvits, 
T.Liepa, L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, I.Jānberga, A.Felta, U.Sila), 
pret - nav, atturas –nav, nebalso G.Abaja - izgājusi 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.223 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 

12.§ 

Par mērķa grupas noteikšanu Latvenergo 1.kampaņas  

dāvinājuma kartes izplatīšanai 
L.Pavlovska, G.Abaja 

Pamats 

 Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 13.jūnijā noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā 

Nr.103 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 
Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par mērķa grupas noteikšanu Latvenergo 1.kampaņas  

dāvinājuma kartes izplatīšanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

13.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāka Kolka” 
G.Abaja 

Pamats 

1. SIA „A2 Grupa” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.08.2012. ar  
Nr. DD-3-31.2/12/1774). 

2. Zemes ierīcības likums. 
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”. 
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5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas 
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

6. Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmums Nr.109 (protokols Nr.4, 17.§). 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāka 

Kolka””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

14.§ 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jaunkurgati” 

G.Abaja 

Pamats 

1) Vijas Driekas 16.07.2012. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
16.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/322-D). 

2) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam 
„Jaunkurgati””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

15.§ 

Par 24.05.2012. Domes lēmuma Nr.151 precizēšanu 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada Domes 24.05.2012. lēmums Nr.151. 

Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 09.08.2012. lēmums Nr.51 (protokols 

Nr.36). 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par 24.05.2012. Domes lēmuma Nr.151 precizēšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

16.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Pitraga Vītoli” 
G.Abaja 

Pamats 

1. SIA „Ģeodēzists” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 20.08.2012. ar  

Nr. DD-3-26.2/12/394-Ģ). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” . 
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4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 

5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

6. Dundagas novada Domes 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.46 (protokols Nr.2, 8.§). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
A.Felta, U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Pitraga Vītoli””. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 

 

 

DAŽĀDI JAUTĀJUMI 

 

Tiek aktualizēti izpildei šādi jautājumi: 

1) Par informācijas sagatavošanu par novadā notikušajiem lielākajiem pasākumiem (par 

apmeklējumu, ieguldītajiem līdzekļiem, par ieņēmumiem u.c.) 

2) Par piena programmas realizēšanas atsākšanas iespējām novada skolās 

3) Uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi septembrī izglītības 

speciālistam jāsagatavo informācija par stāvokli skolās ( izglītojamo skaits, personāls, 

problēmas, jauninājumi utt.) 

4) septembrī skatīt par parādniekiem PII „Kurzemīte” un iespējamajiem risinājumiem 

5) Par atkritumu apsaimniekošanu novadā un atsevišķi arī Kolkasragā, par izdalāmās 

informācijas sagatavošanu un nogādāšanu iedzīvotājiem u.c. 
 

Sēde slēgta 17.50. 
 
 
Protokols parakstīts 29.08.2012.  
 
 
 
Sēdes vadītāja       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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 215. 

23.08.2012. 
 

2.§ 

Par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktores amatu 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

 

Mērķis 

Apstiprināt skolas direktori amatā 

 

Izvērtējums 

Ilze Kriķīte veica Mazirbes spec. internātpamatskolas direktores vietas izpildītāja funkcijas 

pēc direktora aiziešanas no amata. Lai apstiprinātu I.Kriķīti direktores amatā, bija jāsagaida 

Izglītības un Zinātnes Ministrijas saskaņojums un tagad tas ir saņemts. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ar 01.09.2012. iecelt Ilzi Kriķīti Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktores amatā. 

 

Lēmums nosūtāms: I.Kriķītei, Z.Eizenbergai 

Lēmums nododams izpildei: M.Gricikam 

 
 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 216. 

23.08.2012. 

3.§ 
Par papildus finansējumu SIA „Dundagas veselības centrs” 

Pamats 
1. 09.08.2012. iesniegums no SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekles Agitas 

Vagenmeisteres; 
2. Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants; 
3. Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

31.pants, 43.panta pirmās daļas 1. punkts; 
4. Likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punkts, trešā daļa, sestā daļa 
Mērķis 
Kapitālsabiedrības nodrošināšana ar finanšu līdzekļiem. 
Izvērtējums 

SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekles Agitas Vagenmeistere savā 
iesniegumā lūdz rast iespēju papildus finansēt SIA „Dundagas veselības centru”. 
Pakalpojuma izmaksas, lai samazinātu pakalpojuma cenu, ir aprēķinātas pamatojoties uz 
pilnu noslogojumu ilgstošajā sociālajā aprūpē, bet rodoties vakancēm un nepalielinot 
pakalpojuma cenu, faktiski SIA cieš zaudējumus. Pirmajā pusgadā SIA nav iekasējis Ls 
5746,00 no paredzētajiem ieņēmumiem (saskaņā ar valdes iesniegto finanšu pārskatu 
uz 01.07.2012.), jo samazinājies pakalpojuma ņēmēju skaits. Valde ir samazinājusi 
darbinieku slodzi vasaras periodā, tomēr centram ir radušies kavēti maksājumi līdzekļu 
trūkuma dēļ. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu pašvaldības dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un lemt par finansējuma 
piešķiršanu attiecīgam pasākumam. Tāpēc pašvaldības domei ir jālemj par optimālāko 
risinājumu kā nodrošināt autonomo funkciju izpildi un kādu sadarbības formu izvēlēties 
ar kapitālsabiedrību. Pašvaldībai ir iespēja ieguldīt finansējumu kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā, tā nodrošinot kapitālsabiedrībai līdzekļus. Likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkts 
nosaka, ka Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus 
sabiedrības pamatkapitālā. Nepieciešams lemt par pašvaldības ieguldījumu Ls 5746 
apmērā SIA „Dundagas veselības centrs” pamatkapitālā un noslēgt deleģēšanas līgums 
par sociālo pakalpojumu sniegšanu. 
Jūlija mēnesī ir beidzies līzinga maksājums par rentgenogrāfijas iekārtu, kura 
ekspluatācijā nodota 25.07.2007. par Ls 23579,07. Nepieciešams lemt par mantisko 
ieguldījumu „Dundagas veselības centrs” pamatkapitālā. Nepieciešams lēmums par 
nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, saskaņā ar likumu „Par valsts un 
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pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”. Saskaņā ar 
likumu lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:  
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un 
apraksts;  
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;  
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;  
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;  
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas 
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Sagatavot deleģēšanas līgumu ar  SIA „Dundagas veselības centru” par sociālo 
pakalpojumu sniegšanu; skatīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
SIK) sēdē septembrī. Atbildīgs juriskonsults Aigars Šturms 

2. Veikt SIA „Dundagas veselības centra” pamatkapitāla palielināšanu par Ls 5000,-  
3. Veikt mantisko novērtējumu (rentgenogrāfijas iekārta) SIA „Dundagas veselības 

centrs” ar mērķi ieguldīt uzņēmuma pamatkapitālā; 
4. Uz nākamo SIK komiteju sagatavot SIA „Dundagas veselības centram” 

bezatlīdzības lietošanā nododamās mantas, to apjomu, bilances vērtību, stāvokli 
un aprakstu, nodošanas nepieciešamību, mantas lietošanas mērķi un termiņus un 
citus likumā nepieciešamos noteikumus. 

5. Uz SIK komiteju sagatavot priekšlikumus par funkcionālo auditu sociālo 
pakalpojumu jomā. Atbildīgs – izpilddirektors, Sociālais dienests 

6. Uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi sagatavot priekšlikumus par 
uzņēmuma apsaimniekošanas izdevumu samazināšanas iespējām. Atbildīgs – 
izpilddirektors M.Griciks 

 
Lēmums nosūtāms: Grāmatvedība, finanšu speciāliste, SIA „Dundagas veselības centrs” 
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētāja, grāmatvedība, izpilddirektors 
 
 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 217. 

23.08.2012. 

4.§ 
Par līdzfinansējumu SIA „Kolkasrags” projektam 

PAMATOJUMS 
SIA „Kolkasrags” 30.07.2012. iesniegums Nr.120730-1 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts. 
 
MĒRĶIS 
Sekmēt saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
SIA „Kolkasrags” lūdz Dundagas novada Domi piešķirt līdzfinansējumu ES Leader 
programmas projekta Nr. EZF 3/11 īstenošanai Ls 3407,32, lai izveidotu 
daudzfunkcionālu stendu, kurš tiks izmantots tūrisma informācijas izplatīšanai un 
vietējo ražotāju produkcijas tirdzniecībai. 
 
Nepieciešams noskaidrot vai šāda atbalsta sniegšana ir iespējama – izvērtējama de minis 
atbalsta sniegšanas iespēja, nepieciešams noskaidrot vai uzņēmums līdz šim saņēmis de 
minis atbalstu u.c. līdzīgi jautājumi. Kā ticamākie atbalsta sniegšanas veidi šobrīd 
minami: 
1. pamatkapitāla palielināšana, tas ir, pašvaldības ieguldījums tiek ieskaitīts 

uzņēmuma pamatkapitālā; 
2. ja minētais īpašums atrodas aizsargājamā teritorijā, tad saskaņā ar likuma “Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” 28.pantu varētu sagatavot noteikumus par šādu 
teritoriju pārvaldi, kas cita starpā noteiktu kritērijus pašvaldības ieguldījumiem šādos 
īpašumos. Šāda risinājuma izstrādē nepieciešamas konsultācijas ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai veikt finanšu līdzekļu 
piešķiršanas iespēju analīzi līdz 2012.gada septembra Dundagas novada pašvaldības 
domes Attīstības un plānošanas komitejas sēdei. 
 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 218. 

23.08.2012. 
5.§ 

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ziemeļkurzeme” 
Pamats 

1. Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 

īstenošanu Nr.3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034, grozījumi Nr.2; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 

Mērķis 

ES KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” pabeigšana. 

Izvērtējums 

Civiltiesiskā līguma grozījumi Nr. 2 paredz papildus būvdarbus ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Dundagā par Ls 945 555,00 bez PVN un 

projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbus vēl par Ls 48 700 bez PVN. 

Noslēdzoties iepirkuma procedūrām, kopējie būvdarbi tiek veikti par summu Ls 940 888,09 

bez PVN un projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbi par Ls 33 226,00 bez 

PVN. Saskaņā ar grozījumiem PVN likumā, būvdarbu līgumā netiek iekļautas PVN summas 

par būvdarbiem, bet tikai par labiekārtošanas darbiem. Kopējā PVN summa sastāda Ls 

10 156,00, kuru daļēji varēs atgūt tikai 2013. gadā. Atlikums no realizētās projekta I kārtas ir 

Ls 312 138,34. Saskaņā ar naudas plūsmu, oktobrī un novembrī plānots atgūt no ES un valsts 

budžeta līdzekļiem kopā Ls 456 840,13. Lai pabeigtu projektu līdz 21. novembrim, 

nepieciešams veikt projektā priekšfinansējums Ls 215 283,62. Lai segtu priekšfinansējumu un 

samaksātu aizņēmuma procentus, SIA „Ziemeļkurzeme” nepieciešams ņemt Valsts kasē 

aizņēmumu par Ls 220 000 un pašvaldībai par šo summu attiecīgi sniegt galvojumu. 

Saskaņā ar naudas plūsmu decembrī vai janvārī SIA „Ziemeļkurzeme” atgūs no ES un valsts 

budžeta līdzekļiem kopā vēl Ls 366 170,91. Pēc līdzekļu saņemšanas, SIA dzēsīs saistības un 

tam kontā paliks Ls 150 887,15, neieskaitot atgūstamo PVN. Līdz ar to pašvaldībai nav 

nepieciešams papildus līdzfinansēt, ieguldot pamatkapitālā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Sniegt galvojumu SIA „Ziemeļkurzeme”, kurā pašvaldībai ir 100% kapitāla daļas, par Ls 

220 000,00 aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi ES 

KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” pabeigšanai uz pieciem 

gadiem, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz četriem mēnešiem līdz 2013. gada februārim. 

Aizņēmuma garants ir pašvaldības budžets. 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, SIA „Ziemeļkurzeme” 

Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētāja, finanšu speciāliste 

 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 219. 

23.08.2012. 

6.§ 
Par pašvaldības kapitālsabiedrības  minimālo dividenžu apjomu 

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu 

Pamats 

Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrā daļa un 

37.pants 

 

Mērķis 

Valsts kontroles norādīto neatbilstību novēršana  

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 10.augustā saņemta Valsts kontroles 
elektroniska vēstule, kurā tiek norādīts, ka līdz 2012.gada 16.martam pašvaldība, 
pretēji likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
3.panta otrajai daļai un 37.pantā noteiktajam, nav noteikusi minimālo dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā. 

Valsts kontrole norāda, ja iepazīstoties ar revīzijas konstatējumu, pašvaldībai 
rodas kādi iebildumi vai nepieciešamība sniegt papildu paskaidrojumu, tad pašvaldība 
tiek lūgta līdz šā gada 16.augustam par to rakstveidā informēt Valsts kontroli. 

2. Minētā likuma 3.panta otrā daļa nosaka: 

“Pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības 
izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas 
daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā pašvaldības 
kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā 
pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās 
peļņas).” 

Savukārt, minētā likuma 37.pants nosaka: 

“Kapitāla daļu turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peļņas izlietošanas principus, 
ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības 
koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteiktos 
mērķus un uzdevumus.” 
3. Līdz šim pašvaldība nekad nav lēmusi par to, ka pašvaldības kapitālsabiedrībām un 
pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām būtu dividendēs jāiemaksā 
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pašvaldības budžetā kādu peļņas daļu. Jautājums par peļņas izlietojumu tiek lemts, 
kad tiek apstiprināts kapitālsabiedrības iepriekšējā gada pārskats. Tā piemēram, 
2012.gada 26.aprīlī Dundagas novada dome lēma: 1) apstiprināt SIA “Kolkas ūdens” 
2011.gada pārskatu; 2) uzņēmuma 2011.gada peļņu novirzīt uzņēmuma pamatdarbības 
nodrošināšanai. 

Tā kā līdz šim pašvaldības politika bijusi tāda, ka lēmums tiek pieņemts 
individuāli par katru kapitālsabiedrību un nekad nav ticis noteikts, ka pašvaldības 
budžetā jāiemaksā kādu peļņas daļu, tad nav bijusi nepieciešamība noteikt minimālo 
dividendēs izmaksājamo daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā. 
4. Ņemot vērā Valsts kontroles vēstulē norādīto, Dundagas novada pašvaldībai pēc 
iespējas ātrāk vēlams lemt par vispārējas kārtības noteikšanu saistībā ar likuma “Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrajā daļā un 
37.pantā regulētajiem jautājumiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Noteikt, ka 
1) Pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo 

kapitālsabiedrību peļņa nav izmaksājama dividendēs; 
2) Pašvaldības kapitālsabiedrībām  un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo 

kapitālsabiedrību peļņa vispirms izlietojama iepriekšējo periodu zaudējumu 
segšanai, pārējā peļņas daļa izlietojama kapitālsabiedrības attīstībai. 

 
Lēmums nosūtāms: 
Valsts kontrolei, Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, kā arī uz e-pastu: lrvk@lrvk.gov.lv;  
2) Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
vadītājam 

 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lrvk@lrvk.gov.lv;
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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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 220. 

23.08.2012. 

7.§ 
Par papildus finansējumu 

 
Apkopojot visās pastāvīgajās komitejās lemto, ir sagatavots pārskats par pieprasīto 
finansējumu 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Apstiprināt Ls 32 694,- izlietošanu pielikumā minēto darbu veikšanai 2012.gadā un 
ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 
 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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Pielikums  
23.08.2012. Domes sēdes Nr.9  lēmumam Nr.220 

Iestāde Veicamais pasākums Ls 
   

Bibliotēka 
DNCB pieaugušo abonementa 2 telpu (105 m2) 

remonts  
5589 

   Skola Krēsli mazajā skolā 150gb. 2100 

   
CA 

Grāmatvedības datorprogrammas izmaiņas un datora 

iegāde (900+550) 
1450 

   Saimn. 

dienests 
Rotaļļaukums 3000 

   Kolka Piekabe (3m)  Kolkai +āķis DACIA 1500 

   

NĪ 
Apzaļumošanas ainaviskais projektam (jau piešķirts 

1016,-) nepieciešamā topogrāfijas izstrāde 
730 

   Mūzikas 

skola 
Fotoaparāta komplekts  848 

   
CA 

Pašvaldības ēkas jumta un augšstāva telpu tehniskā 

projekta izstrāde  
3800 

   
Pils Karoga ar Dundagas novada ģerboni izgatavošanu 1500 

   SIA 

Dundagas 

veselības 

centrs 

Pamatkapitāla palielināšana 1015 

   
CA Mēbeles  darba vietu ierīkošanai Pils ielā 5 800 

   Attīstības 

nodaļa 

Kultūras pieminekļu aizsardzības zonu noteikšanas 

projekta izstrāde 
1000 

   Saimn. 

dienests 
Tirgus nojumes 2100 

   Saimn. 

dienests 
Logu nomaiņa otrajā stāvā 600 

   Mazirbes 

internātskola 
Mazirbes skolas nodrošinājums (atalgojums) 4590 

   Dundagas 

vidusskola 
Krievu valodas kabineta grīdas remonts 600 

   

NĪ 

Administratīvās ēkas siltumapgādes projektā 

neparedzētie materiāli siltā ūdens cirkulācijas 

nodrošināšanai. 

1472 

       32694 
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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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 221. 

23.08.2012. 
10.§ 

Par dalību ES sadraudzības pilsētu projektā 
Pamats 
Itālijas Monforte San Giorgio pašvaldības apliecinājums par līdzdalību ES pilsētu 
sadarbības projektā par sieviešu līdztiesības aktualitātēm 
 
Mērķis 
Jaunu zināšanu un prasmju apguve, pašvaldības darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana 
 
Izvērtējums 
Projekta vadošā pašvaldība no Itālijas Monforte San Giorgio ir atsūtījusi apliecinājuma 
vēstuli Dundagas novada pašvaldībai par ES atbalstu pilsētu sadraudzības projektam, 
kurā ir 9 partneri no Itālijas (2), Francijas, Bulgārijas, Spānijas (2), Nīderlandes, 
Portugāles un Latvijas. 
Projektā paredzētas 4 tikšanās – konferences, kurās tiks diskutēts par sieviešu 
vienlīdzības un labklājības problēmām un risinājumiem. 
Pirmā konference bija paredzēta Francijā 2012.gada septembrī- Oktobrī, bet ir notikušas 
izmaiņas un tā notiks no 3.oktobra līdz 7.oktobrim Bulgārijā. 
Konferencē ir paredzēta dalība 5 personām no Dundagas novada. No Vadošā partnera ir 
saņemta informācija, ka no projekta līdzekļiem uz mūsu kontu tiks pārskaitīti 1000 EUR 
ceļa izdevumu daļējai nodrošināšanai. Uzturēšanās izdevumus konferences vietā 
nodrošinās uzņemošā pašvaldība no ES projekta līdzekļiem. 
Projekta organizētāji jau vaicā par mūsu delegācijas ierašanās laiku Sofijā. Lai 
nodrošinātu lētāku aviobiļešu iegādi, tās jau ir laikus jāiegādā. 
Ir nepieciešams noteikt projekta kontaktpersonu un delegācijas sastāvu. Delegācijā 
nepieciešams iekļaut labu angļu valodas pratēju, jo konferencē būs jāuzstājas ar 10 – 15 
minūšu garu ziņojumu. Pirmajā konferencē paredzētas sekojošas tēmas: Sievietes un 
labklājība, Sievietes un darbs, Sievietes un vienlīdzība, Sievietes un vardarbība. 
Tiek ieteikts braucieniem deleģēt pašvaldības darbiniekus, kuri aktīvi piedalījušies 
starptautisku projektu, vietējas nozīmes projektu realizēšanā pašvaldībā, kā arī tos,  
kuru darbs ir atzinīgi vērtējams par citu nozīmīgu pasākumu realizēšanu novadā.  
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alandu Pūliņu par ES pilsētu sadraudzības projekta kontaktpersonu. 
2. Paredzēt 2012.gada budžetā Ls 1000, ceļa izdevumiem 5 pašvaldības pārstāvjiem 

uz projekta konferenci Bulgārijā, no budžetā papildus ienākošiem līdzekļiem. 
 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai 
 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 222. 

23.08.2012. 
11.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
11.1.Pamatojums 

Valsts policija Kurzemes reģionālās pārvaldes iesniegums Nr.20/19-3/23652 no 13.07.2012. 

 

Mērķis 

Lemt par  dzīvojamās platības piešķiršanu. 

 

Izvērtējums 

Sakarā ar to, ka Dundagas novadā Valsts policijas iecirkņa inspektors atvaļinās no darba 

policijā, turpmāk  Dundagas novada teritoriju apkalpos inspektors J. Langzams. Lai 

veiksmīgāk pildītu dienesta pienākumus Valsts policijas Kurzemes reģionālā pārvalde lūdz 

rast iespēju nodrošināt  J. Langzamu ar dzīvojamo platību Dundagā. Pašvaldībai ir brīvs 

dzīvoklis Dundagā Maija ielā 4, dz.17, kuram līdz šim bijis dienesta dzīvokļa statuss. Šo 

dzīvokli var piešķirt policijas inspektoram uz darba laiku Dundagas novadā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izīrēt valsts policijas darbiniekam (Jānim Langzamam) dzīvokli Nr.17, Dundagā, Maija ielā 4 

uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku. 

 

Lēmums nosūtāms: Jānim Langzamam 

Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai 

 

 

 
 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 223. 

23.08.2012. 
11.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
11.2. Pamatojums 

Antras Valciņas iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/387 no 15.08.2012. M.Kleimaņa iesniegums  

Nr.DD-3-26.2/12/393-K no 17.08.2012 un Sociālā dienesta apsekošanas akts no 16.08.2012 

un izziņa par ģimenes sociālo statusu. 

 

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 

punkts 2.1. 

 

Izvērtējums 

A.Valciņa pašreiz dzīvo mājā Pāces ielā 2, kurā viņu pirms 8 gadiem ielaidis bez īres 

līguma Mariss Kleimanis. Tagad  Mariss slimības dēļ ir atgriezies no darba Anglijā un vēlas 

dzīvot savā iepriekšējā dzīvesvietā, kura agrāk piederējusi Marisa vecmāmiņai. Dokumentāli 

mantojuma tiesības nav nokārtotas, taču arī Antrai nav nekādu juridisku dokumentu, lai 

uzturētos šajā mājā. Pašvaldības saistošo noteikumu punkts 2.1. nosaka, ka, ja personu, kuras 

apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni, tiek izlikta no dzīvojamās platības ar dzīvojamo platību 

nodrošina pirmām kārtām. A. Valciņas ģimenei ar 1.07.2012 piešķirts trūcīgas ģimenes 

statuss.  

Uz doto brīdi ir brīvs dzīvoklis Nr.8, Dundagā, Brīvības ielā “Aizvējos”. Šo dzīvokli var 

piešķirt Antrai Valciņai.   

   

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izīrēt Antrai Valciņai dzīvokli Nr.8, Dundagā, Brīvības ielā “Aizvējos” uz vienu gadu. 

 

Lēmums nosūtāms: Antrai Valciņai 

Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai 

 
 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 224. 

23.08.2012. 
12.§ 

Par mērķa grupas noteikšanu Latvenergo 1.kampaņas  

dāvinājuma kartes izplatīšanai 
Pamats 

 Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 13.jūnijā noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā 

Nr.103 

Mērķis 

Celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību 

 

Izvērtējums 

Dundagas pašvaldībā (Sociālajā dienestā) Latvenergo Dāvinājuma 1.kampaņas ietvaros 

2011.gada 13.jūnijā papildus tika saņemtas 44.gab. dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 

500kWh”.  Uz šo brīdi atlikumā ir 20.gab. dāvanu kartes, kuru izplatīšana nav reāli iespējama, 

jo līgumā minētās mērķa grupas attiecīgajā laika periodā kartes ir saņēmušas. Ir sagatavota 

vienošanās grozījumiem 2011.gada 13.jūnija līgumā Nr.103, kur pašvaldība pati nosaka 

sociāli mazaizsargāto mērķa grupu, kurai tiek izplatītas atlikušās dāvanu kartes. Dāvanu 

kartes izplatīšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 31.martam. Trūcīgās ģimenes ar 

bērniem 1.kampaņas ietvaros varēja saņemt divas dāvanu kartes, citas pašvaldībā noteiktās 

trūcīgās mājsaimniecības – vienu karti. Uzskatu, ka atlikušās dāvanu kartes jāizplata citām 

pašvaldībā noteiktajām trūcīgajām mājsaimniecībām -  GMI pabalsta saņēmējiem, gan 

pirmreizēji, gan tām, kuras ir saņēmušas vienu dāvanu karti kampaņas laikā līdz 2011.gada 

31.decembrim.  

Pielikumā : Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 13.jūnijā noslēgtajā Dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumā Nr.103 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Dāvanu kartes izplatīt citām pašvaldībā noteiktajām trūcīgajām mājsaimniecībām – GMI 

pabalsta saņēmējiem.  

 

Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam un Latvijas Pašvaldību savienībai kopā ar 

parakstīto vienošanos par grozījumiem. 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 
 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 225. 

23.08.2012. 
13.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāka Kolka” 
Pamats 

1. SIA „A2 Grupa” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.08.2012. ar  
Nr. DD-3-31.2/12/1774). 

2. Zemes ierīcības likums. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” . 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 
6. Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmums Nr.109 (protokols Nr.4, 17.§). 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Bāka Kolka” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296  
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas 
iespējas izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (26.04.2012. 
sēdes lēmums Nr.109) īpašuma „Bāka Kolka” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8862 007 0296  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās kadastra 
vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un 
aizsargjoslas. Piebraucamais ceļš jaunajam zemesgabalam paredzēts no pašvaldības ceļa 
caur jau esošu ceļa servitūtu par labu projektētajam zemes gabalam.  

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Bāka Kolka” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  8862 007 0296 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Bāka Kolka” sadalāmai: 
a. apbūvētai 0,2108 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu un 

adresi „Bāka Kolka” un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM – 0908). 
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b. apbūvētai 0,2456 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt 
nosaukumu „Tornis Kolka” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM – 0908). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „A2 grupa”, Krišjāņa Valdemāra ielā 105-1, Rīga, LV-1013 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 226. 

23.08.2012. 

14.§ 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jaunkurgati” 

 

Pamats 

1) Vijas Driekas 16.07.2012. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
16.07.2012. ar Nr.DD-3-26.2/12/322-D). 

2) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa 
Izvērtējums 

Dundagas novada Dome 16.07.2012. ir saņēmusi Vijas Driekas iesniegumu  
Nr. DD-3-26.2/12/322-D ar lūgumu mainīt viņas nekustamā īpašuma „Jaunkurgati” 
(kadastra Nr. 8862 004 0111) zemes lietošanas mērķi, nosakot visai zemes platībai, ka 
tā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašuma kopējā 
platība ir 2,3983 ha, tajā skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7685 ha, zem 
ceļiem 0,0743 ha, meži 0,4600 ha, krūmāji 0,0955 ha. Īpašumā nav būves. Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam „Jaunkurgati”, Pitragā, Kolkas 
pagastā 2,1483 ha platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis — zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un 0,25 ha 
platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis — individuālā dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601).  

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 
„Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, īpašums „Jaunkurgati” atrodas  ežāres 
ar mājvietām (MA) teritorijā. Pēc apbūves noteikumiem minētās teritorijas galvenā 
atļautā izmantošana ir savrupmāja, palīgēkas un palīgbūves, lauksaimnieciska lietošana.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  
29. Punktu, īpašniekam ir tiesības ierosināt un norādīt vienu zemes lietošanas mērķi, ja 
vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas 
iespējas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Īpašumam „Jaunkurgati”  ar kadastra Nr. 8862 004 0111 2,3983 ha platībā noteikt vienu 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
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Lēmums nosūtāms:  
Vija Drieka – Lielā iela 32 – 3, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, 
Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
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.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 227. 

23.08.2012. 
15.§ 

Par 24.05.2012. Domes lēmuma Nr.151 precizēšanu 
 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada Domes 24.05.2012. lēmums Nr.151. 

Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 09.08.2012. lēmums Nr.51 (protokols 

Nr.36). 

 

MĒRĶIS 

Nodrošināt ES fondu līdzekļu izmantošanu pašvaldības infrastruktūras attīstībai. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Dome 24.05.2012. saskaņā ar lēmums Nr.151 pieteica dalību ELFLA pasākumā ar projektu 

„Dundagas vidusskolas sporta stadiona Saules ielā 8 rekonstrukcija” par kopējo summu 

27286,52 lati, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 22366,00 lati un publiskais finansējums – 

20000,00 lati. 

Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisija ir veikusi iepirkumu, kura rezultātā 

uzvarētāja piedāvājuma cena ir 22409,01 lati bez PVN. (Kopējā summa 27114,90 lati). Ir 

stājusies spēkā PVN likme 21%. 

Domei ir jāprecizē lēmums Nr.151, lai nodrošinātu projekta tālāku izskatīšanu Lauku atbalsta 

dienestā.  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

atbalsta ieviešanas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Dundagas 

vidusskolas sporta stadiona Saules ielā 8 rekonstrukcija” par kopējo summu 27114,90 

lati, attiecināmajām izmaksām 20000,00 lati un publisko finansējumu 18 000,00 lati. 

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta. 

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

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.9.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 228. 

23.08.2012. 
16.§ 

Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Pitraga Vītoli” 
Pamats 

1. SIA „Ģeodēzists” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 20.08.2012. ar  

Nr. DD-3-26.2/12/394-Ģ). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” . 

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

teritorijas plānojumiem”. 

5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

6. Dundagas novada Domes 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.46 (protokols Nr.2, 8.§). 

 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Pitraga Vītoli” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0036 

divos īpašumos, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 

izveidotajām zemes vienībām. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (23.02.2012. sēdes 

lēmums Nr.46) īpašuma „Pitraga Vītoli” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8862 004 

0036  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, 

kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piebraucamais ceļš jaunajam zemesgabalam 

paredzēts par teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, var kalpot par pamatu ceļa 

servitūta tiesības nodibināšanai.  

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Pitraga Vītoli” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  8862 004 0036 sadalīšanai. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Pitraga Vītoli” atdalāmai: 

2.1. neapbūvētai 1,1964 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 
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2.2.  neapbūvētai 2,2420 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.3.  neapbūvētai 1,4736 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

3. Jaunveidojamam nekustamajam īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienībām Nr.1 un 

Nr.2 atstāt nosaukumu „Pitraga Vītoli”. 

4. Jaunveidojamam nekustamajam īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības Nr.3 

piešķirt nosaukumu „ENCES”. 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Ģeodēzists”, Torņa iela 5, Kuldīga, LV-3301 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 

 


