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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.10. 
2012.gada 27.septembrī 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
 
Sēdē piedalās 12 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Benita Ose, Irina Jānberga, 
Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska, Tija Liepa, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš, Una Sila, 
Aldons Zumbergs, Regīna Rūmniece 
Nepiedalās: Asja Felta – darba dēļ 
Administrācijas darbinieki: Zinta Eizenberga, Andris Kojro, Agita Vagenmeistere,  Aldis 
Pinkens, Aigars Šturms, Uldis Katlaps, Antra Laukšteine, Raitis Sirkels, Ruta Emerberga, 
Alnis Auziņš, Aiga Štrausa, Inga Ralle, Dace Bergmane 
Iedzīvotāji: Aldis Tindenovskis 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 
Papildus izsludinātajai darba kārtībai (28.jautājumi) tiek piedāvāts sēdes darba kārtībā 
iekļaut 3 papildus jautājumus: 

1)  Par grozījumiem Dundagas novada Kolkas pamatskolas budžetā 

2)  Par ēkas „Zītari” siltumnodrošināšanu 

3) Par Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju 

 

Tiek ierosināts jautājumu par budžeta grozījumiem Kolkas pamatskolai skatīt komitejā 

nākamajā mēnesī, jo uz doto brīdi nevienā sēdē šis jautājums nav skatīts un izdiskutēts. 

Izglītības speciālists U.Katlaps norāda, ka izskatot jautājumu jāizvērtē iespēja no pašvaldības 

budžeta papildus piešķirt līdzekļus 0,7 slodzēm direktora vietnieku darba apmaksai, lai varētu 

nodrošināt skolas darbību un nebūtu jāņem no valsts dotācijas, tā samazinot Dundagas 

vidusskolas līdzekļus. 

 

Deputāti secina, ka ir nepieciešama lielāka diskusija komiteju sēdēs. 

Sēdes vadītāja aicina balsot par jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret – 12 (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  
U.Sila), atturas – nav 
Lēmums nav pieņemts – jautājums darba kārtībā netiek iekļauts. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu ar Nr. 29 Par ēkas „Zītari” 

siltumnodrošināšanu 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu ar Nr. 30 Par Dundagas viduslaiku pils 

pagalma rekonstrukciju 

 
Darba kārtībā: 

1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm 

2. Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam 
3. Par vecāku maksu Talsu sporta skolā  
4. Par papildus finansējumu DMMS 
5. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā 
6. Par papildus  izdevumiem transportam  
7. Par satiksmes drošības uzlabošanu Brīvības un Pils ielā 
8. Par papildus līdzekļiem mazās skolas zāles labiekārtošanai 
9. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē 
10. Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam 
11. Par budžeta grozījumiem 
12. Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem 
Dundagas novadā” pieņemšana 

13. Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9 
14. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA „Dundagas veselības centrs” 
15. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtību 
16. Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dīriņi” 
17. Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kurpnieki” 
18. Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ratnieki” 
19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
20. Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 88500150126 

izmantošanu 
21. Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam "Mazirbes Lauri" 
22. Par nekustamā īpašuma Mazirbes Lauri sadalīšanu 
23. Par nekustamā īpašuma „Celmkalni” sadalīšanu 
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Janta” 
25. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
26. Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā 
27. Par īp. „Zītari”  kanalizācijas remonta nodrošināšanu  
28. Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu  
29. Par ēkas „Zītari” siltumnodrošināšanu 

30. Par Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju 
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1.§ 
Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas  ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm 
 
Novada domes izpilddirektors Mareks Griciks informē par aktualitātēm un paveiktajiem 
darbiem: 

1. Veikts iepirkums pils pagalma rekonstrukcijai 
2. Notiek pēdējie pabeigšanas darbi siltumtrases ievilkšanai Pils ielā 5 
3. Tiek veikta kabinetu durvju nomaiņa pašvaldības ēkā 
4. Par ēdināšanas pakalpojumu Dundagas vidusskolā. Paredzamā pusdienu maksa 

varētu būt Ls 1,10-1,20. No valsts piešķirtais finansējums pirmklasnieku 
pusdienām ir Ls 0,80 par porciju. Vai pašvaldība būs gatava piemaksāt starpību? 

5.  Par īpašuma Jūras Pērles uzraudzības nodrošināšanu. Paredzamais finansējums 
Ls 1000,- mēnesī ( minimālā alga 4 darbiniekiem) 

Jautājumi: 
Kā tiek risināta piena programma skolās? 

- Ir uzdots skolas vadībai risināt. 
Secina, ka būtu lietderīgi piena programmu ieviest visās pamatizglītības  mācību 
iestādēs. 
 
Domes priekšsēdētājas informācija: 
1) Par runāto LPS domes sēdē (par 2013.gada budžetu, par reģionālajiem vietējiem 

maršrutiem, par Dziesmu un deju svētkiem) 
2) Par attīstības plānu- ierosina vienoties par apvienoto komiteju sēdi, kur tiktu 

apspriests stratēģiskais plāns. Kā konsultants ir pieaicināta Inga Vilka. 
 
 
 
 

2. § 
Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam 

G.Abaja, A.Zumbergs, A.Zadiņš 

Pamats 

1. Nodokļu atbalsta pasākuma likums. 
2. 28.08.2012. MK noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” . 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – 1 (A.Zumbergs – nepieciešams skaidrojums) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.229 „Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

 

 

 

 

3.§ 
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Par vecāku maksu Talsu sporta skolā 
G.Abaja 

Pamats 
 Talsu novada 16.08.2012. saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību pašvaldības izglītības iestādē, kuras īsteno profesionālās ievirzes 
programmas” 

 Talsu novada domes 16.08.2012. lēmums Nr.601 „Par vecāku līdzfinansējuma 
apmēru Talsu novada Sporta skolā” 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par vecāku maksu Talsu sporta skolā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 

4.§ 
Par papildus finansējumu DMMS 

G.Abaja 
Pamats 
MK noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
 
Mērķis 
Nodrošināt: 

 Dundagas novada Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk – Dundagas MMS) 
pedagogu algu apmēru saskaņā ar MK noteikumiem Nr.836, kuros paredzēts 
minimālais pedagoģiskā personāla atalgojums par slodzi; 

 visu Dundagas MMS audzēkņu apmācību saskaņā ar licencētajām profesionālās 
ievirzes programmām. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, A.Zadiņš, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - nav, atturas 
– nav, balsojumā nepiedalās Linda Pavlovska 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.231 „Par papildus finansējumu DMMS”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 

5.§ 
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā 

G.Abaja 
Pamats 
Ministru kabineta noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7. 2   

punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.232 „Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
6.§ 

Par papildus izdevumiem transportam 
G.Abaja, G.Pirvits, A.Zadiņš, I.Jānberga, B.Ose, S.Šnikvalde, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par papildus izdevumiem transportam”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

7.§ 
Par satiksmes drošības uzlabošanu Brīvības un Pils ielā 

G.Abaja, G.Pirvits 
Pamats 
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no 
2008.gada 11.marta. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par satiksmes drošības uzlabošanu Brīvības un Pils ielā”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

8.§ 

Par papildus līdzekļiem Mazās skolas zāles labiekārtošanai 
G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, B.Ose 

Pamats 
 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, likums ”Par 
pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 
 
Skatot jautājumu, Ē.Bērzkalns atgādina par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu par 
papildus finansējuma piešķiršanu un par tiem plānotajiem darbiem, kuriem finansējums 
netika piešķirts. Vai no šiem darbiem nav prioritārs neviens? 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par papildus līdzekļiem Mazās skolas zāles labiekārtošanai”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

9.§ 
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Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē 
G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, B.Ose, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, R.Rūmniece 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 33., 69.1 pants, Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma 4.5 punkts 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Kolkas pagasta iedzīvotājiem 
ērtā vietā un laikā saskaņā ar iestādes nolikumu. 
 
Izvērtējums 
1) Dundagas novada domes izveidotās iestādes- Kolkas pagasta pārvaldes funkcija ir 
nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastā, kurā 
neatrodas pašvaldības administratīvais centrs. 
2) Dundagas novada pašvaldības reorganizācijas rezultātā cita starpā  ir plānota Kolkas 
pagasta pārvaldes darbinieka- grāmatveža amata vietas likvidēšana. 
3) Kolkas pagasta pārvaldes grāmatvedim, saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu, 
kā papildus pienākums ir uzdots pildīt iestādes lietveža darba pienākumus, kā arī 
uzdotās kompetences ietvaros aizvietot pārvaldes vadītāju tā prombūtnes laikā- 
pieņemt iestādes apmeklētāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sniegt 
informāciju utml. 
4) Kolkas pagasta pārvaldē, izņemot pārvaldes vadītāju, nav cita administratīvās vadības 
vai informācijas apkopošanas un analīzes darbinieka.  
Apmeklētāji apmeklē iestādi katru dienu ar visdažādākajām vajadzībām un tos apkalpo 
pārvaldes vadītājs vai, tā prombūtnes vai aizņemtības gadījumā- esošais darbinieks- 
grāmatvede, kuras profesionālā sagatavotība un iemaņas ļauj papildus saviem tiešajiem 
amata pienākumiem bez atlīdzības veikt papildus darbu- klientu apkalpošanu. 
Tā kā Kolkas pagasta pārvalde pilda pašvaldības funkcijas Kolkas pagasta teritorijā, 
iestādes lietvedība ir ļoti plaša (lietu nomenklatūrā apm. 60 lietu), gada laikā tiek 
reģistrēti un apstrādāti apm. 500 dokumentu, neskaitot starpiestāžu dokumentu un 
elektroniskā pasta apriti. 
5) Viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem bija iedzīvotājiem sniedzamo 
pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kas sevī ietver ērtu pakalpojuma 
saņemšanas pieejamību iedzīvotājiem izdevīgā vietā un laikā. 
Attīstības un plānošanas komiteja ir atbalstījusi lietveža amata vietas izveidi Kolkas 
pagasta pārvaldē. Apmaksu iespējams veikt no Kolkas pārvaldes budžeta algas sadaļas, 
kas būtu ~ 248,-. 
 
Diskusijas izvēršas par lietveža darba organizāciju, par savietojamību ar grāmatveža 
amatu, par pārvaldes vadītāja lomu lietvedības aprites organizēšanā un izpildē, par 
iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes saglabāšanu, par citu pašvaldību pieredzi. 
Domes priekšsēdētāja informē, ka līdz šī gada beigām tiks pārskatīti darba pienākumi 
visiem darbiniekiem, tai skaitā arī grāmatvedībā, par ko ir izteikta neapmierinātība 
saistīta ar grāmatvedības reorganizācijas rezultātiem. 
 
Tiek rosināts balsot par sagatavoto lēmuma projektu: 
1) ar 01.11.2012 izveidot Kolkas pagasta pārvaldē amata vietu Lietvedis (prof. kods 
3341 04) kura darba pienākumos ietilpst arī klientu apkalpošana. 
2) Noteikt Kolkas pagasta pārvaldes lietvedim 16 stundu darba nedēļu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Pirvits, T.Liepa, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs,  
S.Šnikvalde, U.Sila), pret - nav, atturas – 6 (G.Abaja-saredz citu risinājumu, B.Ose-
jautājums nav sagatavots, L.Pavlovska-nav izdiskutēts savstarpēji izpilddirektoram un 
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pārvaldes vadītājam, A.Zadiņš-pēc amata apraksta nesamērīgas prasības amata 
izpildītājam, I.Jānberga-saredz cita amata variantu, R.Rūmniece-nav izdiskutēts) 
 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 34.panta otro daļu, lēmums ir pieņemts, ja par to 
nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem un ja likumā nav 
paredzēts citādi.  
Balsojuma rezultātā lēmums netiek pieņemts 
 

10.§ 
Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam 

G.Abaja, A.Zumbergs, B.Ose, L.Pavlovska 

 
10.1. Pamats 

1)  Dundagas novada pašvaldības Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, 

2) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 

Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
10.2. Par budžeta grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldei (elektroenerģija) 

 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Dundagas novada pašvaldības  izpilddirektora rīkojums 28.08.2012 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 minūtes. 

 
11.§ 

Par budžeta grozījumiem 
Ziņo Z.Eizenberga; G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Pirvits, R.Rūmniece 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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12.§ 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem 

Dundagas novadā” pieņemšana 
G.Abaja 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta otrā, ceturtā un piektā daļa, likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.panta pirmā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu  Nr.1036 

“Audžuģimenes noteikumi” 43.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punkts 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav  
 

Pieņemt lēmumu Nr.239 „Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības un citiem 
pabalstiem Dundagas novadā” pieņemšana”. Lēmums pievienots protokolam. 

13.§ 
Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9 
G.Abaja, G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde 

Pamats 
1. Reliģiskās organizācijas “Dundagas kristiešu draudze “Prieka vēsts””, 

reģ.Nr.99500004132, iesniegums. Iesniegumā lūgts rast iespēju samazināt nomas 
maksu par iznomātajām telpām. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 15.panta pirmās daļas 
5.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 67.punkts 

 
A.Zumbergs atgādina par 2011.gadā pieņemto domes lēmumu par nomas maksas 
pārrēķināšanu atbilstoši noteikumiem viesām pašvaldības ēkām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, L.Pavlovska, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret – 1 
(A.Zadiņš), atturas – 1 (G.Abaja- jāpārskata nomas maksas aprēķins visām pašvaldībās 
ēkām) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
 

14.§ 
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Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA „Dundagas veselības 
centrs” 

Ziņo A.Šturms; G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā 
daļa, 42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta 
otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 
21.panta pirmās daļas 23.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA „Dundagas veselības 
centrs””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
15.§ 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība 
Ziņo M.Griciks, Z.Eizenberga; G.Abaja, T.Liepa, I.Jānberga, B.Ose, L.Pavlovska, 

A.Zumbergs, G.Pirvits 

 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts  
 
I.Jānberga ierosina domāt arī par pedagogu algu paaugstināšanas iespējām. 
A.Zumbergs vairakkārt norāda, ka pieņemot šādu lēmumu, ir jāizvērtē ietekme uz 
budžetu, noraida domes priekšsēdētāja algas koeficienta paaugstināšanu. 
B.Ose informē, ka ierosinājums paaugstināt koeficientu domes priekšsēdētāja darba 
samaksai, tika izteikts komitejā, jo pēc sagatavotā projekta domes priekšsēdētāja 
atlīdzība tikai nedaudz ir lielāka kā izpilddirektoram, taču atbildība ir nesalīdzināmi 
lielāka. 
Finanšu speciāliste skaidro, ka domes priekšsēdētāja algas paaugstināšana nepieciešama 
dēļ tādiem apstākļiem kā, piemēram,  gatavošanās komiteju un domes sēdēm, kas 
deputātiem tiek apmaksāts, bet domes priekšsēdētājam nē. 
G.Abaja izsaka priekšlikumu uzsākt darbinieku izvērtēšanu, bet atlikt noteikumu 
3.punkta, II., III., IV.nodaļas, 19.punkta piemērošanu līdz 2013.gada budžeta 
apstiprināšanai. Nepieciešams izvērtēt darbiniekus un noteikt atlīdzības samaksas bāzes 
lielumu saskaņā ar budžeta iespējām. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – 1 (A.Zumbergs- nepaspēja izvērtēt piedāvāto lēmuma projekta redakciju) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.242 „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 
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Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dīriņi” 
G.Abaja 

Pamats 

1. Aigara Zadiņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 03.09.2012. ar  
Nr. DD-3-26.1/12/420-Z). 

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 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.45 (protokols Nr.2, 7.§). 

 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (23.02.2012. 
sēdes lēmums Nr.45) īpašuma „Dīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
027 0028  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Piekļūšana jaunajiem zemesgabaliem paredzēta jau no esoša māju (servitūta) ceļa. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav,  A.Zadiņš balsojumā nepiedalās 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
„Dīriņi””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

17.§ 
Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

„Kurpnieki” 
G.Abaja 

Pamats 
1. Naura Ģērmaņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.09.2012. ar  

Nr. DD-3-26.1/12/422-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 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.8 (protokols Nr.1, 9.§). 

 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (26.01.2012. 
sēdes lēmums Nr.8) īpašuma „Kurpnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
009 0081  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trīs zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Lai piekļūtu īpašumam „Kurpnieki”, norādīta teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai no jau esoša ceļa 
servitūta.  
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Zemes ierīcības projekta izstrādes laikā pašvaldība ierosināja un īpašnieks piekrita 
izdalīt zemi ceļu zemes nodalījuma joslā zem šobrīd esoša ceļu servitūta, kurš nākotnē 
varētu kļūt par pašvaldības ceļu. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
„Kurpnieki””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
18.§ 

Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ratnieki” 
G.Abaja 

Pamats 
1. Baibas Beikes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.09.2012. ar  

Nr. DD-3-26.1/12/430-B). 
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 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.183 (protokols Nr.7, 16.§). 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (28.06.2012. 
sēdes lēmums Nr.183) īpašuma „Ratnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
026 0017  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Piebraucamais ceļš jaunajam zemesgabalam plānots no ceļa servitūtam paredzētas 
teritorijas, bet par  labu projektētajam zemes gabalam jānodibina jauns ceļa servitūts.  

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
„Ratnieki””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
19.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
G.Abaja 

Pamats 
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 28.06.2012. vēstule Nr. 2-04-

K/2852. 
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25. pants. 
3. Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa.  
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4. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts.    
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav, A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 

20.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma  

ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 
1.Ģirta Petrovica 19.07.2012. iesniegums par novada zemes īpašuma iznomāšanu. 
2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.panta 2)punkts un 61.panta (1)daļa. 
3.Dundagas novada Dundagas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
4. 3. „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.pants. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 
88500150126 izmantošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
21.§ 

Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri” 
 
Pamats 
1. Ulda Strautkalna iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 12.07.2012. ar  

Nr.DD-3-26.1/12/319-S). 
2. 13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 
3. 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas 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”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes 
Lauri””. Lēmums pievienots protokolam. 
 



13 

 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšanu 
G.Abaja 

Pamats 

1. Ulda Strautkalna iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 19.09.2012. ar Nr.DD-3-

26.1/12/448-S). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma „Celmkalni” sadalīšanu 
G.Abaja 

 

Pamats 

1. Dzidras Pumpures iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.09.2012. ar Nr. 

DD-3-26.1/12/445-P. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par nekustamā īpašuma „Celmi” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

24.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Janta” 

G.Abaja 

Pamats 

1. SIA „Metrum” Talsu biroja iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 21.09.2012. ar  

Nr. DD-3-31.2/12/1897). 

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 24.05.2012. sēdes lēmums Nr.143 (protokols Nr.5, 16.§). 
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Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (24.05.2012. sēdes 

lēmums Nr.143) īpašuma „Janta” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 019 0064  ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai četrās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz 

īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļūšana 

jaunajiem zemesgabaliem paredzēta no esoša ceļa. 

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

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Janta””. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 
25.§ 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
G.Abaja 

 

PAMATOJUMS 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2) punktu 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
 
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
 

26.§ 
Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā 

G.Abaja, A.Zumbergs 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
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27.§ 
Par budžeta grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldei („Zītaru” kanalizācija) 

G.Abaja 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums „Par pašvaldību budžetiem” 
 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par budžeta grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldei („Zītaru” 

kanalizācija)”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

28.§ 
Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu 

G.Abaja 

Pamats 
Izglītības un zinātnes ministrijas 27.08.2012. vēstule nr.1-10/3693 Par speciālās 
izglītības iestāžu nosaukuma maiņu 
Mērķis 
Mazināt nevienlīdzīgu attieksmi dažādu izglītības iestāžu izglītojamajiem, saglabājot 
pašreizējo izglītības iestāžu finansējumu mērķdotāciju veidā no valsts. 
Izvērtējums 
Izglītības un zinātnes ministrijas Reformu īstenošanas rīcības plānā par vispārējo 
izglītību kā viens no iekļaujošās izglītības veicamajiem uzdevumiem ir norādīts 
uzdevums atteikties no vārda „speciālā” lietojuma speciālās izglītības iestāžu 
nosaukumos. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav,  A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 
Lēmums nosūtāms:  
Lēmums nododams izpildei: I.Kriķītei 
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29.§ 

Par ēkas „Zītari” siltumnodrošināšanu 
G.Abaja 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums „Par pašvaldību budžetiem” 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, T.Liepa, A.Zadiņš, 
Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret – 1 
(L.Pavlovska), atturas – 1 (B.Ose- vispirms būtu jāsakārto bibliotēkas telpas) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.256 „Par ēkas „Zītari” siltumnodrošināšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 

30.§ 

Par Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju 
G.Abaja 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas 26.09.2012. lēmums.  

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, T.Liepa, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.257 „Par Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

 

Sēde slēgta 16.50. 
 
Protokols parakstīts 02.10.2012.  
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 229. 

27.09.2012. 

3. § 
Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam 

Pamats 

1. Nodokļu atbalsta pasākuma likums. 
2. 28.08.2012. MK noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas 

kārtība” . 

Mērķis 

   Atvieglot nodokļa maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļa parāda 
slogu un ātrāk palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus, saņemot nenomaksātos 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus.  
 
Izvērtējums 
   Nodokļu atbalsta pasākums (turpmāk NAP)  ir vienu reizi veicams pasākums 
nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļa maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam 
samaksā NAP pamatparādu. NAP pamatparāds ir nekustamā īpašuma nodokļa 
pamatparāds pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī un nav samaksāts līdz 2012.gada 
1.oktobrim. NAP pamatparāds nodokļa maksātājam jāmaksā reizi mēnesī. Mēneša 
maksājums ir vismaz 50 latu. Samaksas termiņš ir līdz 60 mēnešiem. Ja NAP atbalstīts 
nodokļa maksātājs neveic trīs kārtējos maksājumus, var atcelt lēmumu par NAP 
piemērošanu.  
   Saskaņā ar  „Nodokļu atbalsta pasākuma likuma” 4.panta otro daļu NAP attiecībā uz 
nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība,  ja līdz 2012.gada 1.oktobrim  
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus 
par NAP piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem 
par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  
 
Lai atvieglotu procedūru, tiek izteikts priekšlikums saistošo noteikumu projektā 
iestrādāt lēmumu pieņemšanas kārtību, piešķirot tiesības lēmuma pieņemšanā kādai 
amatpersonai, piemēram, domes priekšsēdētājam. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu 
Nr.19„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” 
projektu. 

 
Lēmums nosūtāms: VARAM– Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 230. 

27.09.2012. 

3.§ 
Par vecāku maksu Talsu sporta skolā 

Pamats 
 Talsu novada 16.08.2012. saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību pašvaldības izglītības iestādē, kuras īsteno profesionālās ievirzes 
programmas” 

 Talsu novada domes 16.08.2012. lēmums Nr.601 „Par vecāku līdzfinansējuma 
apmēru Talsu novada Sporta skolā” 

 
Mērķis 
Radīt apstākļus Talsu novada Sporta skolas Dundagas volejbola grupas audzēkņu 
atbrīvošanai no Vecāku maksas, saskaņā ar Talsu novada 16.08.2012. saistošajiem 
noteikumiem Nr.16. 
 
Izvērtējums 
16.08.2012. Talsu novada dome pieņēmusi sasitošos noteikumus Nr.16 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādē, kuras īsteno 
profesionālās ievirzes programmas” , kā arī lēmumu Nr.601 „Par vecāku līdzfinansējuma 
apmēru Talsu novada Sporta skolā”, kurā noteikts  vecāku līdzmaksājums Ls 3,00. 
Samaksātais līdzmaksājums paredzēts mācību procesa nodrošināšanai (tai skaitā, 
mācību līdzekļu iegādei). 

Izvērtējot radušos situāciju, jākonstatē, ka Dundagā esošās volejbola grupas 
audzēkņiem (viņu vecākiem) ir saistoši augstākminētie noteikumi.  

Tas nozīmētu, ka, pastāv 3 tālākās darbības iespējas: 
1) Dundagas novada domei nepieņemt nekādu lēmumu- vecāki piedalās izglītības 

programmas līdzfinansēšanā, savukārt Talsu novada Sporta skola, pamatojoties uz 
samaksātā līdzfinansējuma summu, šīs summas apmērā sedz mācību līdzekļu iegādi 
Dundagas volejbola grupai; 

2) Lai atbrīvotu Dundagas grupas audzēkņus (viņu vecākus) no līdzmaksājuma, 
Dundagas novada dome sedz audzēkņu līdzfinansējuma summu, savukārt Talsu 
novada Sporta skola, pamatojoties uz samaksātā līdzfinansējuma summu, šīs 
summas apmērā sedz mācību līdzekļu iegādi Dundagas volejbola grupai; 

3) Dundagas novada dome pieņem lēmumu ar lūgumu Talsu novada domei veikt 
grozījumus saistošajos noteikumos Nr.16, kuros paredzēts, ka Talsu sporta skolas 
Dundagas volejbola grupas audzēkņi atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas. Papildus 
tam, Dundagas un Talsu novadu līgumā paredz, ka Dundagas novada dome sedz 
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visus izdevumus, kas saistīti ar Dundagas treniņgrupu mācību procesa, sacensību un 
transporta izdevumu nodrošināšanu, izņemot treneru algas un darba devēja sociālo 
nodokli. 

Izvērtējot visus trīs iespējamos variantus, secina, ka Dundagas novada dome jau 
nodrošina sporta skolas treniņu nodarbības un vēlas atbrīvot vecākus no 
līdzfinansējuma maksas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 Lūgt Talsu novada domi veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.16, iekļaujot 
punktu, ka Talsu sporta skolas Dundagas volejbola grupas audzēkņi atbrīvoti no 
līdzfinansējuma maksas. Par lēmuma izpildi atbild izglītības speciālists Uldis Katlaps. 
 
 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 231. 

27.09.2012. 

4.§ 
Par papildus finansējumu DMMS 

Pamats 
MK noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
 
Mērķis 
Nodrošināt: 

 Dundagas novada Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk – Dundagas MMS) 
pedagogu algu apmēru saskaņā ar MK noteikumiem Nr.836, kuros paredzēts 
minimālais pedagoģiskā personāla atalgojums par slodzi; 

 visu Dundagas MMS audzēkņu apmācību saskaņā ar licencētajām profesionālās 
ievirzes programmām. 

 
Izvērtējums 

1. Saskaņā ar MK noteikumu nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
grozījumos minēto, pedagogu minimālā darba algas likme par slodzi noteikta Ls 
280 apmērā (ar stāžu virs 10 gadiem), līdzšinējo Ls 255 vietā. 

Tā kā laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.augustam Dundagas MMS no 
pašvaldības tika finansētas 3,55 slodzes, tad nepieciešams palielināt finansējuma 
apjomu no Ls 255 uz Ls 280 par slodzi, kas kopumā sastāda: 

Mēnešu 
skaits 

Slodzes 

Likmes 
palielinājums 

par slodzi 
(Ls280-
Ls255) 

Bruto algas 
24,09% 

darba devēja 
soc.nodoklis 

KOPĀ 

1 mēn. 
3.55 Ls 25 

88.75 21.38 110.13 
    

4.mēn. 355.00 85.52 440.52 
  

2. Saskaņā ar MK noteikumu nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
grozījumos minēto, direktora vietnieka minimālā darba algas likme par slodzi 
noteikta Ls 391 apmērā (ja izglītojamo skaits 171 ), līdzšinējo Ls 350 vietā. 

Tā kā MMS administrācijas atalgojums nevar tikt segts no valsts dotācijas un tiek 
maksāts no pašvaldības budžeta, tad palielinājums sastāda: 
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Mēnešu 
skaits 

Slodzes 

Likmes 
palielinājums 

par slodzi 
(Ls391-
Ls350) 

Bruto algas 
24,09% 

darba devēja 
soc.nodoklis 

KOPĀ 

1 mēn. 
1.00 Ls 41 

41.00 9.88 50.88 
    

4.mēn. 164.00 39.52 203.52 
 3. Audzēkņu skaits, par kuriem atalgojuma finansējums tiek segts no valsts dotācijas un 
pašvaldības daļas, Dundagas MMS uz 1.09.2012.  ir palielinājies:  

Izglītības programmas joma 
Audzēkņu skaits 

uz 1.01.2012. 

Audzēkņu 
skaits uz 

1.09.2012. 
Palielinājums 

Mūzika 74 87 13 
Māksla 32 67 35 
Deja 17 17 0 
KOPĀ 123 171 48 

Pamatojoties uz to, ka audzēkņu skaits, par kuriem atalgojuma finansējums tiek segts no 
valsts dotācijas un pašvaldības daļas, uz 1.09.2012.  ir palielinājies, lai realizētu 
licencētās Izglītības programmas,  papildus nepieciešamais finansējums  1,84 slodzēm, 
kas kopā sastāda: 

Mēnešu 
skaits 

Slodzes Algas likme  Bruto algas 
24,09% 

darba devēja 
soc.nodoklis 

KOPĀ 

1 mēn. 
1.84 Ls 280 

515.20 124.11 639.31 
    

4.mēn. 2060.80 496.45 2557.25 
Pamatojoties uz augstāk minētajiem 3 punktiem Dundagas MMS nepieciešams papildus 
finansējums no pašvaldības pedagoģiskajam atalgojumam: 

Pamatojums Alga bruto 
Darba devēja 

soc.nod. 
Kopā 

Likmes palielinājums par slodzi 
(Ls280-Ls255) 

355.00 85.52 440.52 

Likmes palielinājums par slodzi 
(Ls391-Ls350) vietniekam 

164.00 39.52 203.52 

Papildus 1,84 slodžu 
finansējumam 

2060.80 496.45 2557.25 

KOPĀ Ls 2579.80 Ls 621.49 Ls 3201.29 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt papildus finansējumu no pašvaldības budžeta Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolai licencēto profesionālās ievirzes programmu realizācijai un administrācijas 
izdevumu segšanai Ls 3201,29 (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas 
izmaksas) apmērā. 
Atbildīgais par lēmuma izpildi Dundagas novada finanšu speciāliste Z.Eizenberga 

 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 232. 

27.09.2012. 

5.§ 
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā 

Pamats 
Ministru kabineta noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7. 2   

punkts 

 
Mērķis 
Nodrošināt kvalitatīvu sociālo darbu, klienta sniegto informācijas konfidencialitāti.  
 
Izvērtējums 
Sociālajā dienestā līdz 05.10.2012. ir izsludināts konkurss uz sociālo darbinieku amata 

vietu. Ministru kabineta noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 

7. 2   punkts nosaka, ka katrs pašvaldības sociālā dienesta Sociālais darbinieks 

jānodrošina ar atsevišķu telpu sarunām ar klientu. Sociālajam dienestam ir 

nepieciešams grozīt Sociālā dienesta budžetu, lai iekārtotu kabinetu sociālajam 

darbiniekam darbam ar klientiem. Sociālā dienesta budžetā 1100 kodā  ir ietaupījumi 

824 lati, kodā 1200 ir ietaupījumi 198 lati, kopā 1022 lati. Ietaupījumi radušies sakarā ar 

brīvo amata vietu augusta un septembra mēnesī. Lai nodrošinātu darbinieku ar 

atbilstošu darba vietu un nepieciešamo aprīkojumu, lūdzu finanšu līdzekļus no koda 

1100 un 1200 pārlikt 2312 kodā 422 latus (mēbeļu iegādei) un 5238  kodā  600 latus 

(datora un printera iegādei). 

Izpilddirektora komentārs: Atbalstu lēmuma projektu ar mērķi uzlabot sociālā dienesta 

darba apstākļus un atbilstību normatīvajiem aktiem.  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Apstiprināt grozījumus Sociālā dienesta budžetā - līdzekļus no koda 1100 un 1200 
pārlikt 2312 kodā 422 latus (mēbeļu iegādei) un 5238  kodā  600 latus (datora un 
printera iegādei). 
 
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, finanšu speciālistei 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 233. 

27.09.2012. 

6.§ 
Par papildus izdevumiem transportam 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts  
Mērķis 
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus Kolkas pagasta pārvaldei, lai nodrošinātu Kolkas 
pamatskolas skolēnu nokļūšanu volejbola treniņos Dundagas vidusskolā 
Izvērtējums 
Viena no pašvaldības funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 
Dundagas novada pašvaldība īpašu vērību pievērš dažādu jauniešu iniciatīvu 
atbalstīšanai. Vairāki jaunieši no Kolkas pamatskolas vēlas piedalīties Dundagas 
vidusskolas sporta skolotājas Unas Silas vadītajos volejbola spēles treniņos. Lai  zēniem 
būtu iespēju regulāri piedalīties šajos treniņos, nepieciešams reizi nedēļā līdz 2012.gada 
beigām nodrošināt transportu maršrutā Kolka - Dundaga -Kolka, piešķirot Kolkas 
pagasta pārvaldei Ls 168,00 izdevumiem par degvielu transporta līdzeklim Peugeot 
Boxer.  

Sīkāka informācija par plānotajiem izdevumiem 2012.gadā sekojošajā tabulā: 

Nr.p.k Datums Izdevumi, Ls 

1. 20.09 12,00 

2. 27.09 12,00 

3. 4.10 12,00 

4. 11.10 12,00 

5. 18.10 12,00 

6. 25.10 12,00 

7. 1.11 12,00 

8. 8.11 12,00 

9. 15.11 12,00 

10. 22.11 12,00 

11. 29.11 12,00 

12. 6.12 12,00 
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13. 13.12 12,00 

14. 20.12 12,00 

 KOPĀ 168,00 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt Kolkas pārvaldei papildus finansējumu Ls 168 transporta nodrošināšanai 
Kolkas bērnu braucieniem uz volejbola treniņiem Dundagā, Talsi sporta skolas grupās. 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, Dundagas novada pašvaldības Centrālā 
administrācija 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvalde, grāmatvedība 

 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 234. 

27.09.2012. 

7.§ 
Par satiksmes drošības uzlabošanu Brīvības un Pils ielā 

Pamats 
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no 
2008.gada 11.marta. 
 
Mērķis 
Uzlabot satiksmes un gājēju drošību Brīvības un Pils ielā Dundagā. 
 
Izvērtējums 
Brīvības iela ir īpaši bīstama satiksmei un gājējiem-vairāki līkumi, nogāzes, pacēlumi, 
tilti, caurtekas. Šajā posmā ir notikuši vairāki CSN. Iedzīvotāji ir uzrakstījuši iesniegumu 
par satiksmes un gājēju drošības uzlabošanu Brīvības ielā, nosakot ātruma 
ierobežojumu, ielu apgaismojuma uzlabošanu un lietošanu. Ir nepieciešams atjaunot 
nolauzto apgaismojuma stabu ar 150 W nātrija apgaismojuma ķermeni, kura izmaksas ir 
aptuveni Ls 750.00. Pils ielā pēc ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas tiks atjaunots 
asfalts posmā no Dinsberga ielas līdz Pils-5. Lietderīgi šajā posmā būtu atjaunot ielas 
apmales. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Iegādāties un uzstādīt apgaismojuma stabu Brīvības ielā ~Ls 750.00 
2.Ierīkot ielas apmales Pils ielā 80m garumā ~Ls 900.00 
3.Iegādes ,uzstādīšanas, ierīkošanas izdevumus segt no ceļa fonda līdzekļiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 235. 

27.09.2012. 

8.§ 

Par papildus līdzekļiem Mazās skolas zāles labiekārtošanai 
Pamats 
 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, likums ”Par 
pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 
 
Mērķis 
Skatuves un zāles aprīkošana kultūras pasākumu organizēšanai. 
 
Izvērtējums 
2012.gada vasarā mazajā skolā Saules-8 tika veikts remonts 2.stāva zālē, izbūvējot tajā 
arī skatuvi kultūras pasākumu organizēšanai. Skatuves apgaismošanai no zāles ir 
uzstādīti 4 prožektori.                                                                                                                                            
Lai nodrošinātu kvalitatīvus un kultūras pasākumiem atbilstošus un nepieciešamus 
nosacījumus, nepieciešams: atverams skatuves priekškars ar mehānismu, augšējā 
nosedzošā priekškara daļa, 4 kulises, skatuves apgaismošanas iekārta, žalūzijas zāles 
logiem 5 gb., kronšteini, kabeļi, vadi.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Iegādāties skatuvei un zālei minēto aprīkojumu par kopējo summu Ls 2472.00 
2.Nepieciešamos izdevumus segt no budžetā papildus ienākušajiem līdzekļiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, vidusskolas 
direktorei. 
 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 236. 

27.09.2012. 

10.§ 
Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam 

 
10.1. Pamats 

1)  Dundagas novada pašvaldības Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, 

2) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā. 

 

Izvērtējums 

Ielu apgaismojumam 2012.gada budžetā ir paredzēti Ls. 4100.00, bet uz 01.09.2012. izlietoti 

Ls 3677.00. 2011.gada septembra, oktobra, novembra mēnesī izlietoti Ls 1600.00. Lai 

nodrošinātu ielu apgaismojumu atlikušajos 2012.gada mēnešos un drošus satiksmes un gājēju 

apstākļus ūdenssaimniecības projekta realizācijas laikā nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 

Ls 2000.00. apmērā. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt  papildus Ls 2000.00 ielu apgaismojumam no budžetā papildus ienākušiem 

līdzekļiem. 
 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 237. 

27.09.2012. 

10.§ 
Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam 

 
10.2. Par budžeta grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldei (elektroenerģija) 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Dundagas novada pašvaldības  izpilddirektora rīkojums 28.08.2012 

 
Izvērtējums 

1. 28.08.2012 Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors uzdod Kolkas pagasta pārvaldes 

vadītājam nodrošināt ielu apgaismojuma ieslēgšanu Kolkas ciemā, nosakot ieslēgšanas un 

izslēgšanas periodus. 

2. Kolkas pagasta pārvaldes budžetā attiecīgajai funkcijai ieplānotie līdzekļi ir nepietiekoši, 

jo: 

2.1. Realizējot rīkojumā uzdoto, apgaismojuma darbības ilgums un, attiecīgi izmaksas 

palielinās par 40% (vidēji 9,5 stundas/dnn iepriekš pret 13 stundām/dnn saskaņā ar 

rīkojumu). Nepieciešamais papildus finansējums atlikušajiem mēnešiem (IX-XII) ir Ls 

500. 

2.2. Sakarā ar pagarinātu apgaismojuma darbības laiku jau 2012. gada ziemā salīdzinoši ar 

2011. gada tādu pašu periodu ir palielinājies eletroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam 

par apm. 25%, kā arī 2011. gada aprīlī pieņemto elektroenerģijas tarifu izmaiņu rezultātā 

maksa par patērēto enerģiju pieauga vidēji dienas un nakts zonā par 38%. Šo iemeslu dēļ 

nepieciešamais papildus finansējums atlikušajiem mēnešiem (IX-XII) ir Ls 1100. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Izmainīt Kolkas pagasta pārvaldes budžetu kodā 2223, palielinot plānotos  izdevumus: 

1) struktūrā Ielu apsaimniekošana par Ls 1600,00 

Nepieciešamos finanšu līdzekļus Ls 1600,00 izdalīt no pārpalikuma kodā 2321 Kurināmais 

struktūrā Apkure izglītībai. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 238. 

27.09.2012. 
11.§ 

Par budžeta grozījumiem 
Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2012. gada budžeta 

grozījumiem. 
 

Izvērtējums: 

Ir sagatavoti budžeta grozījumi par augusta mēnesī pieņemtajiem lēmumiem. Pamatbudžeta 

ieņēmumu daļa palielinās par Ls 163 646. Tajā skaitā Ls 141 029 valsts budžeta mērķdotācija 

pedagogu atlīdzībai un Mazirbes speciālās internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem. 

Pamatbudžeta izdevumu daļa palielinās par Ls 188 008 no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma 

saskaņā ar domes lēmumiem un ieņēmumiem.  

Dundagas novada 19.09.2012. 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 2 539 238 un izdevumu Ls 2 615 923 plānu 2012. gadam, speciālā budžeta 

ieņēmumu Ls 64 485 apmērā un izdevumu Ls 78 431 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.  

2012. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 27 592 un speciālā budžeta līdzekļu 

atlikums ir Ls 24 300. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par Dundagas 

novada 2012. gada pašvaldības budžeta grozījumiem”.  

2. Finanšu speciālistei atļaut veikt budžeta grozījumus par plānotajiem līgumdarbiem, 

iestāžu un struktūrvienību ietvaros, savstarpēji pa kodiem 1000 Atlīdzība un 2000 

Preces un pakalpojumi. 
 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 239. 

27.09.2012. 

12.§ 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem 

Dundagas novadā” pieņemšana 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta otrā, ceturtā un piektā daļa, likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.panta pirmā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu  Nr.1036 

“Audžuģimenes noteikumi” 43.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punkts 

 

Mērķis 

Precizēt saistošos noteikumus, lai precizētu personu loku, kuras var saņemt pabalstu. 

Izvērtējums 

Dundagas novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi, kurus 

vēlāk VARAM lūdza precizēt. Saistībā ar nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu 

grozījumus, labāk atcelt 2012.gada 26.jūlija sēdē apstiprinātos saistošos noteikumus un izdot 

jaunus. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu 

Nr. 21“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 

“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”” projektu (pievienots 

pielikumā). 

Atcelt Dundagas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu Nr.205 (prot. Nr.8., 14.§.). 

 

Lēmums nosūtāms:  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; Dundagas novada pašvaldības 

Centrālajai administrācijai. 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 240. 

27.09.2012. 

13.§ 
Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9 

Pamats 
1. Reliģiskās organizācijas “Dundagas kristiešu draudze “Prieka vēsts””, 

reģ.Nr.99500004132, iesniegums. Iesniegumā lūgts rast iespēju samazināt nomas 
maksu par iznomātajām telpām. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 15.panta pirmās daļas 
5.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 67.punkts 

Mērķis 
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu un rūpēties par 
kultūru 

Izvērtējums 
Reliģiskā organizācija “Dundagas kristiešu draudze “Prieka vēsts””, 

reģ.Nr.99500004132, iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz rast iespēju samazināt nomas 
maksu par iznomātajām telpām. 

Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Viena no 
pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punkts). Tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti). 

Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).  

Ja nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz 
nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz kultūras 
veicināšanu, netiek piemērota minēto MK noteikumu 2.nodaļa, kas regulē nomas objekta 
iznomāšanas kārtību – rakstiskas un mutiskas izsoles rīkošanas noteikumi (nosaka MK 
noteikumu 4.4.punkts.).  

Ievērojams nosacījums, ka informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko 
tā, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku (MK noteikumu 
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5.punkts). Esošajā gadījumā konstatējams, ka informācija par to, ka nomas objekta 
iznomāšanas gadījumā būs iespēja pārskatīt nomas maksas apmēru un tās pārskatīšanas 
kārtība, nav bijusi publiskota. Šī iemesla dēļ nav pamatojuma nomas maksas apmēra 
samazināšanai. 
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka 

augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK noteikumu 

67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē 

nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu 

nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas 

un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1) nomas maksas noteikšanai 

izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2) nomas maksai jābūt augstākai 

par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā 

jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu. 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas finanšu speciāliste ir veikusi nomas 

maksas aprēķinu: 

Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, izmantojot 

šādu formulu: 

NM = 
(Tizm/NĪpl + Nizm) x 
IZNpl 

, 
kur 

12 
NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. 

Aprēķina saskaņā ar MK  noteikumu 57.punktu; 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK 
noteikumu 59.punktu); 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

NM = 
( 432/166 + 1,07) x 
166 

=50,80 Ls/mēnesī bez 
PVN 

12 
 
Secina, ka saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu, nomas maksu var mainīt ik pa trīs 
gadiem un pēdējās izmaiņas ir veiktas 2011.gadā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
NOLEMJ: 
Negrozīt starp Dundagas novada pašvaldību un reliģisko organizāciju “Dundagas 
kristiešu draudze “Prieka vēsts”” 2008.gada 23.decembrī noslēgto nomas līgumu. 

Lēmums nosūtāms: reliģiskajai organizācijai “Dundagas kristiešu draudze “Prieka vēsts”, 
Liepu ielā 10, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 241. 

27.09.2012. 

14.§ 
Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA „Dundagas veselības 

centrs” 
Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā 
daļa, 42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta 
otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 
21.panta pirmās daļas 23.punkts 

Mērķis 

Nodrošināt sociālo aprūpi Dundagas novada pašvaldībā 

Izvērtējums 

 Dundagas novada pašvaldība ir lēmusi par uzdevuma deleģēšanu SIA “Dundagas 
veselības centrs” ņemot ņēmusi vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla 
kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.  
 
 

 Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Dundagas veselības centrs” (līguma projekts lēmuma 
pielikumā).  

Lēmums nosūtāms: 1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Peldu ielā 
25, Rīgā, LV-1494; 2) Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai 

 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 242. 

27.09.2012. 
15.§ 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts  
 
Izvērtējums 

Iepriekšējā gada darbinieku pārvērtēšanā atklājās dažas nepilnības, par kurām 
domājot, tika sasaukta darba grupa, kas vairāku mēnešu garumā strādāja pie darbinieku 
atalgojuma vērtēšanas kritēriju izstrādes. Tika domāts par jautājumiem – kā novērtēt 
darbinieku?, kā viņu motivēt?, kā vērtēt jaunu speciālistu? u.c. jautājumiem. Par pamatu 
tika izmantota jau valsts pārvaldē esoša sistēma un piemērota mūsu vajadzībām.  

Piedāvātā darbinieku vērtēšana ir samērā atšķirīga no šī brīža sistēmas, jo 
darbinieku algu vērtēšanai tikts izmantots arī tāds vērtēšanas kritērijs kā -darba izpildes 
vērtējums, un to vērtēs tiešais darba vadītājs. Tādā veidā darba vadītājam būs rīcības 
iespējas ietekmēt darbinieka darba kvalitāti.  

Pārskatot darbinieku amata līmeņus tika vērtēta šī brīža situācija un amata 
pienākumi. Ieviešot jauno vērtēšanas sistēmu, dažiem darbiniekiem atalgojums varētu 
samazināties, bet pēc provizoriskiem aprēķiniem, kopējais atalgojums varētu 
palielināties par 18%. 
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība tiek noteikta arī citiem – 
deputātiem, domes priekšsēdētājam, komisijām, darba grupām un valdēm.  
Secina, ka darbiniekiem ir jāpārskata amata apraksti un jāņem vērā, ka kopējā viena 
darbinieka nodarbinātības nedrīkst pārsniegt 1,2 slodzes. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

noteikšanas kārtību. 
2) Noteikumi stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas brīdi. Līdz 2013.gada budžeta 

apstiprināšanai nepiemēro noteikumu 3.punktu, II., III., IV.nodaļu, 19.punktu. 
 
Lēmums nosūtāms: M.Griciks. Z.Eizenberga 
Lēmums nododams izpildei: M.Griciks 
 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 243. 

27.09.2012. 

16.§ 
Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dīriņi” 

Pamats 

1. Aigara Zadiņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 03.09.2012. ar  
Nr. DD-3-26.1/12/420-Z). 

 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 23.02.2012. sēdes lēmums Nr.45 (protokols Nr.2, 7.§). 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Dīriņi” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0028  
divās zemes vienībās, 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.45) īpašuma „Dīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
027 0028  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Piekļūšana jaunajiem zemesgabaliem paredzēta jau no esoša māju (servitūta) ceļa. 

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 „Dīriņi” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  8850 027 0028 sadalīšanai divās zemes vienībās. 
2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Dīriņi” sadalāmai: 

1.1. apbūvētai 1,30 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu un 
adresi „Dīriņi” un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM – 0101). 
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1.2. neapbūvētai 68,20 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu 
„Diždīriņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2. Pamatojoties uz zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo 
īpašumu „Diždīriņi”, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8850 027 0079, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  8850 028 0014 un 
jaunizveidotā 68,20 ha lielā zemes vienība Nr.2. Īpašuma lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 
0101). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. Aigaram Zadiņam, „Jaunsniķeri”, Gavsene, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  LV-3270 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 244. 

27.09.2012. 

17.§ 
Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

„Kurpnieki” 
Pamats 

1. Naura Ģērmaņa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.09.2012. ar  
Nr. DD-3-26.1/12/422-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 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.8 (protokols Nr.1, 9.§). 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Kurpnieki” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0081, 
norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes 
vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (26.01.2012. 
sēdes lēmums Nr.8) īpašuma „Kurpnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
009 0081  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trīs zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Lai piekļūtu īpašumam „Kurpnieki”, norādīta teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai no jau esoša ceļa 
servitūta.  

Zemes ierīcības projekta izstrādes laikā pašvaldība ierosināja un īpašnieks piekrita 
izdalīt zemi ceļu zemes nodalījuma joslā zem šobrīd esoša ceļu servitūta, kurš nākotnē 
varētu kļūt par pašvaldības ceļu. 

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 „Kurpnieki” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  8850 009 0081 sadalīšanai trīs zemes vienībās. 
2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Kurpnieki” sadalāmai: 
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2.1. neapbūvētai 74,20 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Kurpnieki” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. neapbūvētai 19,90 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Muņu 
lauki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.3. 0,70 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Ceļš Muņu komplekss-
Muņu Grabi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM – 1101). 
 

Lēmums nosūtāms: 1. Naurim Ģērmanim – izsniedzams personīgi, novada domē. 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 245. 

27.09.2012. 

18.§ 
Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ratnieki” 

Pamats 
1. Baibas Beikes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.09.2012. ar  

Nr. DD-3-26.1/12/430-B). 
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 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.183 (protokols Nr.7, 16.§). 
 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Ratnieki” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0017  
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas 
iespējas izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (28.06.2012. 
sēdes lēmums Nr.183) īpašuma „Ratnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 
026 0017  ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Piebraucamais ceļš jaunajam zemesgabalam plānots no ceļa servitūtam paredzētas 
teritorijas, bet par  labu projektētajam zemes gabalam jānodibina jauns ceļa servitūts.  

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 „Ratnieki” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  8850 026 0017 sadalīšanai divās zemes vienībās. 
2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Ratnieki” sadalāmai: 

2.1. apbūvētai 2,50 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu un 
adresi „Ratnieki” un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. neapbūvētai 4,10 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu 
„Jaunratnieki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
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uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 
0101). 

 
Lēmums nosūtāms: 1. Baibai Beikei  –  Spartaka iela 7-42, Tukums, LV-3101 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 246. 

27.09.2012. 

19.§ 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Pamats 
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 28.06.2012. vēstule Nr. 2-04-

K/2852. 
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pants. 
3. Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa.  
4. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts.    
 

Mērķis 
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešās daļas prasību 

izpilde.  
 
Izvērtējums 

Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas vēstules 
pielikumā norādīti Dundagas novada pagastu lauku apvidus zemes pastāvīgie lietotāji, 
kuri līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar valsts 
akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”. Atbilstoši  „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 
25. panta pirmās daļas 4. punktam, minētām personām izbeidzas zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības. Personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 
zemi, kuras jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
izbeigšanās. Pašvaldībai atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos” 4. panta trešajai daļai jāpieņem lēmums par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot 
viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 2012. gada 30. septembrim jāiesniedz VZD 
teritoriālajai struktūrvienībai.       

Savukārt ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu un 3. panta piekto 
daļu, pašvaldībai jāpieņem arī lēmums par minēto zemes lietotāju zemes vienību 
piekritību pašvaldībai.    
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

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

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

 

Lēmums nosūtāms:  

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 

Lēmuma izraksts nosūtāms:  Lēmumā minētajām personām 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 247. 

27.09.2012. 
20.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma  
ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu 

PAMATOJUMS 
1.Ģirta Petrovica 19.07.2012. iesniegums par novada zemes īpašuma iznomāšanu. 
2.Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.panta 2)punkts un 61.panta (1)daļa. 
3.Dundagas novada Dundagas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
4. 3. „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma” 22.pants. 
 
MĒRĶIS 
Noteikt lietderīgāko pašvaldības īpašuma izmantošanas veidu. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Ģirts Petrovics lūdz iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi (kadastra apzīmējumu 8850 
015 0126) ar apbūves tiesībām.  
Zemes vienība piekritīga pašvaldībai. Saskaņā ar kadastra datiem zemes vienības platība 
ir 5,1 ha un zemes vienībā atrodas dzīvojamā ēka „Dižklajumi”, kūts un divi šķūņi. 
2011.gadā ēkas iznīcinātas ugunsgrēkā. 
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0126 plānotā 
izmantošana ir „Lauksaimniecības teritorijas” (LT). „Lauksaimniecības teritorijās” (LT) 
ir atļauta apbūve. 
Dundagas novada pašvaldība īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 015 0126 nav nostiprinājusi zemesgrāmatā.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Nostiprināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8850 015 0126 Zemesgrāmatā; 
2. Pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Dundagas novada 

pašvaldības vārda izskatīt jautājumu par minētās zemes vienības lietderīgāko 
izmantošanas veidu. 

 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 248. 

27.09.2012. 
21.§ 

Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri” 
Pamats 

1. Ulda Strautkalna iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 12.07.2012. ar  

Nr.DD-3-26.1/12/319-S). 
2. 13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 
3. 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas 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”. 
 
Mērķis 

Detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” ar kadastra Nr.8862 002 0104 (turpmāk – 
īpašums „Mazirbes Lauri”) kopplatība ir 6,87 ha, tas sastāv no trīs zemes vienībām (ar 
kadastra apzīmējumiem 8862 002 0104, 8862 002 0105, 8862 002 0238) un tā 
īpašnieks ir Strautkalns Uldis.  

Īpašnieks vēlas izstrādāt detālplānojumu īpašuma „Mazirbes Lauri” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 (atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā), 
savrupmājas ar palīgēkām un pansijas būvniecībai. 

 „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 28.panta (1) daļa nosaka, ka 
detālplānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas 
izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi 

Nr.21), īpašuma „Mazirbes Lauri” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8862 002 0105  atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Dabas pamatnes” teritorijas” 
(DP), uz kurām iepriekšējā apbūve atrodas krastu kāpu aizsargjoslā. 
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Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 57.1. punkts nosaka, ka detālplānojumu nepieciešams izstrādāt vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā. Saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem Nr.21, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 atrodas 
teritorijā, kurām obligāti izstrādājami detālplānojumi. 

  
Dundagas novada Dome nolemj: 

1) Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” 
(kadastra Nr.8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 
0105 0,53 ha platībā, Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā. 

2) Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums). 
3) Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāju Lauri Laicānu. 
4) Slēgt līgumu (2.pielikums) ar detālplānojuma ierosinātāju Uldi Strautkalnu par 

detālplānojuma izstrādes finansēšanu. 
5) Paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot pašvaldības 

mājaslapā internetā, publicēt laikrakstā „Dundadznieks” un laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”. 

 
Lēmums nosūtāms: Uldim Strautkalnam, Matīsa iela 65-13, Rīga, LV-1009 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 249. 

27.09.2012. 
22.§ 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšanu 
Pamats 

1. Ulda Strautkalna iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 19.09.2012. ar Nr.DD-3-

26.1/12/448-S). 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” (kadastra Nr. 8862 002 0104) kopējā platība ir 6,87 

ha un tas sastāv no: 

1) 2,42 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8862 002 0104, kurā 1,40 ha platībā aizņem meži, 0,77 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme un 0,18 ha zeme zem ēkām un pagalmiem;  

2) 0,53 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105, 

kurā 0,53 ha zeme zem ēkām un pagalmiem; 

3) 3,92 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0238, 

kurā 1,90 ha platībā aizņem meži un 1,98 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8862 002 0105 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Steķi”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 

zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, 

zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 

nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes ierīcības 

projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals. 
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Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 

nav paredzēta. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 

ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts nosaka, 

ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 

ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 

apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 

lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” (kadastra Nr. 8862 002 0104) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105. 

2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0104 un  8862 002 0238 atstāt 

nosaukumu „Mazirbes Lauri”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 piešķirt nosaukumu „Steķi”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8862 002 0104 2,42 ha platībā nemainīt noteikto 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8862 002 0238 3,92 ha platībā nemainīt noteikto 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 

6) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8862 002 0105 0,53 ha platībā nemainīt noteikto 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 

Lēmums nosūtāms: Uldim Strautkalnam, Matīsa iela 65-13, Rīga, LV-1009 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 250. 

27.09.2012. 

23.§ 
Par nekustamā īpašuma „Celmkalni” sadalīšanu 

Pamats 

1. Dzidras Pumpures iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.09.2012. ar Nr. DD-

3-26.1/12/445-P. 

2. Zemes ierīcības likums. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Celmkalni” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Celmkalni” (kadastra Nr. 8850 032 0025) kopējā platība ir 18,1 ha, 

tas atrodas Plintiņu teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un tas sastāv no: 

1) 2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 032 0025, kuru 2 ha platībā aizņem mežs;  

2) 16,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0026, 

kuru 2,8 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 13 ha mežs un 0,3 ha 

pārējā zeme. 

Īpašniece vēlas no nekustamā īpašuma „Celmkalni” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 032 0026, kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, un tam piešķirt nosaukumu 

„Celmkalniņi”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 

zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, 

zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 

nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes ierīcības 

projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals. 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 

nav paredzēta. 
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Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka, 

ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts nosaka, 

ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 

ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 

apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 

lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Celmkalni” (kadastra Nr. 8850 032 0025) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0026. 

2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0025 atstāt nosaukumu „Celmkalni”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0026 piešķirt nosaukumu 

„Celmkalniņi”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 032 0025 2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). 

5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 032 0026 16,1 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). 

 

Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi, Talsu 

nov., LV-3201 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 251. 

27.09.2012. 

24.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Janta” 

Pamats 

1. SIA „Metrum” Talsu biroja iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 21.09.2012. ar  

Nr. DD-3-31.2/12/1897). 

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 24.05.2012. sēdes lēmums Nr.143 (protokols Nr.5, 16.§). 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Janta” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0064  četrās 

zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 

izveidotajām zemes vienībām. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (24.05.2012. sēdes 

lēmums Nr.143) īpašuma „Janta” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 019 0064  ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai četrās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz 

īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļūšana 

jaunajiem zemesgabaliem paredzēta no esoša ceļa. 

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 „Janta” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  8850 019 0064 sadalīšanai četrās zemes vienībās. 

2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Janta” sadalāmai: 

1.1. neapbūvētai 99,50 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Janta” un 

nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

1.2. 2,10 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Ceļš Janta” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 

1101). 
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1.3. neapbūvētai 60,20 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 paturēt nosaukumu „Janta” un 

nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

1.4. apbūvētai 3,80 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu „Dīķkalni” un 

nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 

2. Pamatojoties uz zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu 

„Dīķkalni”, kura sastāvā ir apbūvēta jaunizveidotā 3,80 ha lielā zemes vienība Nr.4. 

Īpašumam paturēt Adrešu reģistrā ierakstīto adresi: „Dīķkalni”, Anstrupe, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads. 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Metrum” Talsu birojam – Kr. Valdemāra iela 17, Talsi, Talsu novads,  LV-3201 

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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 252. 

27.09.2012. 

25.§ 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

 

PAMATOJUMS 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
MĒRĶIS 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā 
 
IZVĒRTĒJUMS 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2012.gada 24.augustā saņemts Sanitas Ulmanes, 
dzimušas 1972.gada 3.novembrī, dzīvojošas Carnikavas novada, Carnikavā, Graudu ielā 
3, dz.10, rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Daiņa Beikmaņa, dzimuša 
1972.gada 31.oktobrī deklarēto dzīvesvietu adresē: „Delfīni”dz.7, Kolka, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads, norādot pamatojumu - dzīvokļa pārdošana, kā arī  minētās personas 
ilgstoša atrašanās ieslodzījumā. Dzīvoklī pašreiz neviena persona faktiski nedzīvo. 
Iesniegumam pievienota 2012.gada 2.maijā izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija), 
nodalījums Nr. 1000 0001 3291-7, kadastra numurs: 8862 900 0101, kas apliecina, ka 
nekustamā īpašuma „Delfīni”dz.7 īpašumtiesības pieder Sanitai Ulmanei. 

 
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir 
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā 
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks 
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas, redzams, ka Dainis Beikmanis 
dzīvesvietu Dundagas novada, Kolkas pagastā, Kolkā, „Delfīni”dz.7, deklarējis 2007.gada 
1.oktobrī. Pēc pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem par dzīvesvietas deklarēšanu 
2007.gadā, konstatēts, ka Dainis Beikmanis kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
minētajā adresē norādījis „mutiska vienošanās ar Ēriku Ulmani”. Dzīvesvietas 
deklarācijai pievienots arī Ērika Ulmaņa iesniegums par atļauju Dainim Beikmanim 
deklarēt dzīvesvietu viņam piederošajā dzīvoklī „Delfīni”dz.7. Saskaņā ar Zemesgrāmatu 
apliecībā minētajiem datiem, īpašumtiesības no 2005.gada 11.augusta līdz 2008.gada 
28.jūlijam piederējušas Ērikam Ulmanim, līdz ar to Ē.Ulmanis uz to brīdi bija tiesīgs 
atļaut Dainim Beikmanim deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. 2008.gada 28.jūlijā 
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dzīvokli īpašumā uz dāvinājuma līguma pamata ieguvusi Sanita Ulmane (īpašumtiesības 
Zemesgrāmatā nostiprinātas 02.05.2012.).  
 
3. Lai izvērtētu Sanitas Ulmanes iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir 
pamats anulēt ziņas par Daiņa Beikmaņa deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2012.gada 
31.augustā nosūtīja Dainim Beikmanim vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt 
paskaidrojumus par Sanitas Ulmanes iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt 
pašvaldībā dokumentus, kas apliecina viņa tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā 
adresē. Konstatēts, ka Dainis Beikmanis noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 
iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu.  
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska 
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Papildus ir noskaidrots, ka Dainis Beikmanis ilgstoši atrodas ieslodzījumā,  
faktiski minētajā adresē nedzīvo un līdz apcietinājuma brīdim nav noslēdzis jaunu īres 
līgumu, vai kā citādi vienojies ar patreizējo īpašnieci Sanitu Ulmani par tiesībām būt 
deklarētam citai personai piederošā īpašumā, kas jau norāda, ka personai ir zudis 
tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu.  
 
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā 
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Ņemot vērā Sanitas Ulmanes 2012.gada 24.augustā iesniegumā norādīto un ievērojot to, 
ka Dainis Beikmanis nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uz 
deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka ziņas par Daiņa Beikmaņa deklarēto 
dzīvesvietu ir anulējamas.   

Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2) punktu 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Anulēt ziņas par Daiņa Beikmaņa, personas kods ......-..... deklarēto dzīvesvietu adresē 
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, „Delfīni” dz.7.  
 

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

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

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
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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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 253. 

27.09.2012. 
26.§ 

Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā 
Mērķis 
Veikt sociālās aprūpes pakalpojumu vispārēju analīzi un priekšlikumu izstrādi. 
Izanalizēt DVC darbību un sniegt priekšlikumus izdevumu samazināšanai un citiem 
uzlabojumiem. 
 
Izvērtējums 
Lai samazinātu izdevumus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti nepieciešams veikt auditu 
Dundagas veselības centrā , kā arī izskatīt citu soc pakalpojumu sniedzēju iestāžu 
darbību un savstarpējo ietekmi. Audits būtu jāveic pieaicinātai neatkarīgai personai 
(fiziska/juridiska) ar atbilstošu specializāciju. Auditora uzdevumi būtu 

1. Veikt Dundagas veselības centra personāla funkciju, pienākumu, noslogotības 
analīzi, un izskatīt to atbilstību amata aprakstiem. Sniegt priekšlikumus darbu 
optimizācijai. 

2. Veikt analīzi par Dundagas Veselības Centra sniegtajiem pakalpojumiem. Izvērtēt 
to nepieciešamību. Piedāvāt alternatīvus risinājumus. 

3. Izvērtēt ēku, cilvēkresursu, pakalpojuma apjoma un finansējuma optimizācijas 
risinājumus sociālajā sfērā.  

4. Aprēķināt finansiālos ieguvumus, ko gūtu pašvaldība, realizējot ieteiktos 
risinājumus. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Slēgt līgumu ar audita veicēju sociālo pakalpojumu jomā par summu ne lielāku kā 2500,-
Ls.  Uzstādīt darbu veicējam šādus darba uzdevumus:  

1. Izvērtēt sociālās aprūpes un pakalpojumu sniegšanas struktūru, telpu, 
cilvēkresursu, pakalpojuma apjoma un finansējuma optimizācijas risinājumus 
sociālajā sfērā Dundagas novadā.  

2. Veikt Dundagas novada sociālā darba personāla funkciju, pienākumu, 
noslogotības analīzi, un izskatīt to atbilstību amata aprakstiem. Sniegt 
priekšlikums darbu optimizācijai. 

3. Veikt analīzi par Dundagas Veselības Centra sniegtajiem pakalpojumiem. Izvērtēt 
to nepieciešamību. Piedāvāt alternatīvus risinājumus. 

4. Aprēķināt finansiālos ieguvumus, ko gūtu pašvaldība, realizējot ieteiktos 
risinājumus. 
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5. Līdzekļi izpētes veikšanai- no papildus ienākušajiem budžeta līdzekļiem. 
 
Lēmums nosūtāms: I.Mauriņa, A. Vagenmeistere, D.Ludevika, L.Laicāne 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 254. 

27.09.2012. 

27.§ 
Par budžeta grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldei („Zītaru” kanalizācija) 

 

Pamats 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums „Par pašvaldību budžetiem” 
 

Mērķis 

Veikt grozījumus iestādes budžetā, lai izpildītu uzliktās funkcijas. Uzlabot pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli un saglabāšanu. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā „Zītari” daļu ēkas aizņem 

Kolkas pagasta bibliotēka. Kopš 2012. gada pavasara ir parādījusies problēma, ka 

nepietiekošas kanalizācijas pašteces cauruļvada caurlaidības spējas dēļ sadzīves kanalizācijas 

notekūdeņi no ēkas otrā stāva mēdz pārpludināt bibliotēkas izlietni. 

2. Lai atrisinātu problēmu, būtu nepieciešams nomainīt apm. 11 m čuguna cauruļvadu zem 

bibliotēkas grīdas līdz kanalizācijas bedrei. 

Kolkas pagasta pārvalde ir sagatavojusi kanalizācijas remontdarbu tāmi. Plānotās izmaksas ir 

Ls 360,00 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Izmainīt Kolkas pagasta pārvaldes budžetu, palielinot izdevumus struktūras Dzīvojamais-

nedzīvojamais fonds kodā 2241 par Ls 360,00.  

Nepieciešamos finanšu līdzekļus Ls 360,00 izdalīt no pārpalikuma kodā 2321 Kurināmais 

struktūrā Apkure izglītībai. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 255. 

27.09.2012. 

28.§ 
Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu 

Pamats 
Izglītības un zinātnes ministrijas 27.08.2012. vēstule nr.1-10/3693 Par speciālās 
izglītības iestāžu nosaukuma maiņu 
 
Mērķis 
Mazināt nevienlīdzīgu attieksmi dažādu izglītības iestāžu izglītojamajiem, saglabājot 
pašreizējo izglītības iestāžu finansējumu mērķdotāciju veidā no valsts. 
 
Izvērtējums 
Izglītības un zinātnes ministrijas Reformu īstenošanas rīcības plānā par vispārējo 
izglītību kā viens no iekļaujošās izglītības veicamajiem uzdevumiem ir norādīts 
uzdevums atteikties no vārda „speciālā” lietojuma speciālās izglītības iestāžu 
nosaukumos. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Mazirbes speciālās internātpamtskolas nosaukumu mainīt uz Mazirbes 
internātpamatskola.  
 
Lēmums nododams izpildei: I.Kriķītei 
 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 256. 

27.09.2012. 
29.§ 

Par ēkas „Zītari” siltumnodrošināšanu 
Pamats 
 

Likums „Par pašvaldībām” 33.pants  

Likums „Par pašvaldību budžetiem” 
 

Mērķis 
 

Veikt grozījumus iestādes budžetā, lai izpildītu uzliktās funkcijas. Uzlabot pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli un saglabāšanu. 

 

Izvērtējums 
 

1. Dundagas novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā „Zītari” daļu ēkas ar kopējo 

platību 82,3m2 ir izvietojies Kolkas līvu centrs, kurā darbojas sabiedriskās organizācijas 

„Līvu savienība” Kolkas grupas biedri. Papildus savām aktivitātēm Līvu savienības ietvaros, 

šis centrs ir arī nozīmīgs Kolkas pagasta un Dundagas novada vēstures, kultūras un tūrisma 

objekts, kuru 2012. gada 9 mēnešos bija apmeklējuši 872 viesi, neskaitot vietējos 

iedzīvotājus. Iespēju robežās notiek interesentu pulcēšanās (lībiešu sapulces un sēdes, Bībeles 

stundas, ekskursijas) 

2. Augstākminēto telpu tehniskais stāvoklis nav apmierinošs- elektroinstalācija lielākajā daļā 

ir sliktā stāvoklī, apkures iespēju nav. Logi ir sliktā stāvoklī. Tā rezultātā darbība ārpus 

vasaras sezonas šais telpās nav iespējama. Centrā ir izvietotas gleznas, vēsturiski sadzīves 

priekšmeti, dokumenti, biroja un sadzīves tehnika.  

3. Kolkas pagasta pārvalde 2012. gada jūnija mēnesī šai ēkas daļā ir nomainījusi 2 logus. lai 

varētu iegūt apmierinošus apstākļus Līvu centrā notiekošajām aktivitātēm, kā arī saglabātu tur 

atrodošās vērtības, būtu nepieciešams uzlabot telpu energoefektivitāti, nomainot vēl 5 logus, 

kā arī nodrošināt vismaz minimālu temperatūras režīmu, nomainot elektroinstalāciju atbilstoši 

elektrodrošības prasībām un uzstādīt elektrosildītājus. Ir sagatavotas tāmes: 5 logu nomaiņai 

nepieciešami Ls 900,00, elektroinstalācijas remontam un sildītāju iegādei Ls 947,00 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

Izmainīt Kolkas pagasta pārvaldes budžetu, palielinot izdevumus struktūras Dzīvojamais-

nedzīvojamais fonds kodā 2241 par Ls 1847,00.  
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Nepieciešamos finanšu līdzekļus Ls 1847,00 izdalīt no pārpalikuma kodā 2321 Kurināmais 

struktūrā Apkure izglītībai. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālists, grāmatvedis 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
 
 
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.10.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 257. 

27.09.2012. 
30.§ 

Par Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukciju 
Pamats 

Dundagas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas 26.09.2012. lēmums.  

Mērķis 

Pieņemt lēmumu saistībā par Pils pagalma rekonstrukciju pēc notikušās iepirkuma 

procedūras. 

Izvērtējums 

Tika iesniegts ES projekts pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, kurā 

paredzēts veikt divus apjomīgus darbus:  

1) Dundagas pils 2.stāva gaiteņa un sanmezglu vienkāršotā rekonstrukcija  

Realizēts 2012. gadā. Projektā plānotās izmaksas 30829,40 Ls (t.sk. PVN). Faktiskās 

izmaksas 29996,24 Ls bez PVN un PVN 6561,31 Ls. Faktiskās izmaksas kopā 36557,55 Ls. 

 

2) Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija.  

Realizējams 2013. gadā. Projektā plānotās izmaksas 48 938,35 Ls (t.sk. PVN) . 

 Š.g. 26. septembrī iepirkumā DND 2012/24ELFLA uzvarēja SIA ”Erteks” ar piedāvājumu 88 

044,43 Ls bez PVN, 21% PVN 18 489,33 Ls un 5% neparedzēti izdevumi 4 192,59 Ls. 

Piedāvājuma izmaksas kopā 106 533,76 Ls.  

No ES fonda apstiprinātais publiskais finansējums ir 36 102,06 Ls. 

Lai slēgtu būvdarbu līgumu un realizētu Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijas 

darbus 2013.gada budžetā ir nepieciešami 70431,70 Ls (t.sk. PVN). 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Garantēt Dundagas novada pašvaldības  2013.budžetā 106533,76 Ls Dundagas 

viduslaiku pils pagalma rekonstrukcijai. 

2. Slēgt būvdarbu līgumu ar SIA „Erteks” par Dundagas viduslaiku pils pagalma 

rekonstrukciju saskaņā ar iepirkuma Nr. DND 2012/24ELFLA rezultātiem. 

 

Lēmums nosūtāms: B.Dūda, U.Kaugurs, Z.Eizenberga 

Lēmums nododams izpildei: M.Gricikam 

 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 


