
 
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.18. 
2013.gada 26. septembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Linda Pavlovska, Ansis 
Roderts, Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits 
Nepiedalās: Gunta Abaja- mācībās 
Administrācijas darbinieki- Inga Ralle, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Aldis Pinkens, 
Andris Kojro, Alnis Auziņš, Diāna Siliņa 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 

Tiek ierosināts papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību ar 21.punktu- Par 

grozījumiem noteikumos „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi” 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm pret (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits), atturas – 2 (A.Grīvāne, U.Sila), par – nav 

Balsojuma rezultātā jautājums netiek iekļauts darba kārtībā. 

 

Tiek ierosināts mainīt izskatāmo jautājumu kārtību- 17., 18. un 19. jautājumus skatīt secīgi kā 

1., 2. un 3. jautājumu. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus izsludinātajā sēdes darba kārtība: 17., 18. un 19. jautājumus skatīt secīgi kā 

1., 2. un 3. jautājumu. 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” uzdevumu precizēšanu 

2. Par izmaiņām interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
sadales komisijas sastāvā 

3. Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā 
Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

4. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm 

5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos 



6. Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā 

7. Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē 

8. Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu 
9. Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos 
10. Par Iepirkumu komisijas sastāvu 
11. Par 2013. gada budžeta grozījumiem 
12. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 
13. Par atļauju nekustamā īpašums „Zillauki” iegūšanai īpašumā 
14. Par nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” sadalīšanu 
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
16. Par pašvaldības īpašuma daļas atsavināšanu „Pils iela apbūve” 

17. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septemnbra saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 

18. Par dzīvokļu jautājumiem 
19. Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa 

noteikšanu Dundagas novadā 
20. Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu 

Dažādi jautājumi 
 

 
1.§ 

Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” uzdevumu precizēšanu 
G.Laicāns, S.Šnikvalde 

Pamats: 
Dundagas novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmums Nr. 176 „Par Kolkas 
pamatskolas darbību” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 200 „Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” uzdevumu 
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

2.§ 
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un  

mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu 
Ziņo U.Katlaps; G.Laicāns 

Pamats 

 2001.gada 28.augusta MK noteikumi Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 

 Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas nolikums (apstiprināts ar 2010.gada 25.augusta Dundagas novada domes 
sēdes lēmumu Nr.355 (prot.Nr.13., 26§)) 

 Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība 
(apstiprināta ar 2010.gada 25.augusta Dundagas novada domes sēdes lēmumu Nr.355 
(prot.Nr.13., 26§) 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 



NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 201 „Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un  
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

3.§ 
Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā 

Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
Ziņo U.Katlaps; G.Laicāns 

Pamats 

 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

 Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr.703 ”Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai"” (stājas spēkā 01.09.2013.) 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 202 „Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un 

sadales kārtībā Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

4.§ 
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 

un citām aktualitātēm 
 

Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par pieņemto lēmumu izpildi un 
citām aktualitātēm pašvaldības darbā: 
1. Ir noslēgts līgums par darba iekšējās vides kontroli (darba aizsardzība) un uzsākts darbs, 

pirmkārt veicot visus nepieciešamos pasākumus izglītības iestādēs 
2. Par darbinieku atlīdzības izvērtēšanu pēc Atlīdzības nolikuma: strādājot pie šī jautājuma 

secināts, ka vispirms ir jānovērš nepilnības un pretrunas normatīvajos dokumentos, 
amatu aprakstos, darba līgumos, lai varētu veikt visu darbinieku izvērtēšanu, kā arī ir 
jāvienojas par to, cik lielu nobīdi pieļaujam darbinieku nodarbināšanā attiecībā pret 
likumā noteiktajām 40 stundām nedēļā. Tiek lūgts pagarinājums lēmuma izpildei līdz 
novembrim 

3. Notiek darbs, kas saistīts ar euro ieviešanu (tiek apmeklēti dažādi semināri un kursi un 
plānots, ka praktiski varēs veikt šo valūtas pāreju) 



4. Atkārtoti būs tikšanās ar bankas pārstāvi, lai pārrunātu izmaksu bankomāta uzstādīšanu 
Kolkā 

5. Intensīvi notiek darbs pie attīstības un stratēģijas plānu izstrādes. Ir pietiekami augsta 
iedzīvotāju interese un aktivitāte. 

6. Par projektiem: 
- Pils pagalma rekonstrukcija- nobeiguma fāzē 
- Brīvdabas estrādes celtniecība- uzsākti būvniecības darbi 
- Kubalu skolas muzeja pastaigu takas un mājaslapas izveide- pabeigts, projekta 

dokumenti ir nodoti LAD 
- Daudzfunkcionālo sporta laukumu izbūve- objekti ir nodoti, ir bijusi LAD 

pārbaude 
- Par Talsu ielas 7 (bērnudārzs) jumtu – ir izstrādāti 2 jumtu tehniskie projekti 

(divslīpju jumts vai taisnais) Ir nepieciešama diskusija komitejas sēdē oktobrī 
7. Par medību tiesību nomas līgumiem- šobrīd tiek apkopota informācija par medību 

līgumiem visā pašvaldības teritorijā, tai skaitā pašvaldības īpašumos, kā arī tiek gatavoti 
nomas noteikumi, kas nebūtu pretrunā ar normatīviem aktiem, kas nosaka pašvaldības 
mantas izmantošanas kārtību 

8. Ar lieliem panākumiem un atzinīgu vērtējumu no festivāla Taganrogā (Krievijā) 
atgriezušies „Dun-dang” dejotāji. Izsaka lielu pateicību domei par finansiālo atbalstu. 

 
 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 
5.1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības un 
citiem pabalstiem Dundagas novadā” 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa;  

2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā, ceturtā un piektā 

daļa, 

3.  likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmā daļa;  

4. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts;  

5. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punkts;  

6. 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 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 203 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības un citiem 
pabalstiem Dundagas novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 



5.2.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15., 21.pants; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 204 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 

24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
5.3.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 27.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas 

novadā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem 

un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punts 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 205 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas 

novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

5.4.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, 

sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma "Par nodokļiem un 

nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 206 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 

28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, 

sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 



5.5.   Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Dundagas novada 

pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa; likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

12.panta pirmās daļas 1.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 207 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Dundagas novada pašvaldības 

izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 

5.6.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 

maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešā daļa; likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 5.panta trešā un ceturtā daļa; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 

Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību" 7.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 208 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 

24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 

maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

5.7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 209 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 

24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 



5.8  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Dundagas novada kapsētu izveidošanas un 

uzturēšanas noteikumi” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punkts, 21.panta 16.punkts, 43.panta pirmās 

daļas 4. un 9.punkts; Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumi Nr.502 

"Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika"  

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 210 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Dundagas novada kapsētu izveidošanas un 

uzturēšanas noteikumi”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
5.9. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 22.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas 

novadā” 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts, 43.panta pirmās daļas 

3.punkts; likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punkts; Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 211 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

5.10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu" 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants, 43.panta trešā daļa 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 212 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu"””. Lēmums pievienots protokolam. 
 



5.11. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību” 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 

4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 213 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 

26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 
5.12. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dundagas novada 

simboliku” 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 7.punkts 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 214 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dundagas novada simboliku””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 

5.13. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu 

segšanu izglītojamiem” 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 

noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 215 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu 

izglītojamiem””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

 

 

 

 



6. § 
Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā 

G.Laicāns 

Pamats 

Likuma „Par sociālo drošību” 13.pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

12.panta 1.daļas 3.punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 216 „Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 

7. § 
Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē 

G.Laicāns 
Pamatojums: 
Likuma par pašvaldībām 15. pants 
  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 217 „Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

8. § 
Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu 

G.Laicāns 
Pamats 

1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 

2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 20104918. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 218 „Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9. § 
Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos 

G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde 

 
Pamats 

1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 

2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 20105679. 

 



Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 219 „Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda 
izbeigšanos”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

10. § 
Par Iepirkumu komisijas sastāvu 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, L.Pavlovska 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Iepirkumu komisijas 

nolikuma 8.punkts 

Mērķis 

Ievēlēt komisijas locekļus un noteikt komisijas priekšsēdētāju 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā šobrīd ievēlētas personas, 

kuras vairs nav pašvaldības darbinieki. Dome vēlas noteikt citādāku komisijas skaitlisko 

sastāvu un citas personas minētās komisijas sastāvā. 

Tiek ierosināts apstiprināt Iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā, kurā darbotos līdzšinējie 

komisijas locekļi un balsot tikai par sagatavotā lēmuma projekta 1. un 4. punktu. 

 

Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavotā lēmuma projekta 1. un 4. punktu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – 5 

(G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila) atturas – nav 

Balsojuma rezultātā lēmums nav pieņemts. 

 

Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Grīvāne, 

U.Sila), pret – 2 (S.Šnikvalde, A.Roderts), atturas – 1 (A.Zumbergs) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 220 „Par Iepirkumu komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums. 

 

11. § 
Par 2013. gada budžeta grozījumiem 

G.Laicāns, A.Zumbergs 
Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, L.Pavlovska, G.Pirvits, 

A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 2 (A.Roderts, A.Zumbergs) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 221 „Par 2013.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 



12. § 
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts 

Pamats: 

13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 

par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 222 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
13.§ 

Par atļauju  nekustamā īpašuma „Zillauki”  iegūšanai īpašumā 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Hans Herbst 19.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.08.2013. 

ar Nr.DD-3-26.1/13/444-H). 

2. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts, 30. pants. 

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

teritorijas plānojumiem”. 

4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta 

apbūves noteikumi”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 223 „Par atļauju  nekustamā īpašuma „Zillauki”  iegūšanai īpašumā”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” sadalīšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baložezers” valdes locekļa Arņa Neparta, kas uz 

pilnvarojuma pamata pārstāv Hariju Klaubergu, 2013. gada 23. augusta iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.08.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/459-K). 

 Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

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

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

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 224 „Par nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 



15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pūces” 
G.Laicāns 

Pamats 

1. SIA „Vīdales Vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska 05.09.2013. iesniegums (reģistrēts 

Dundagas novada pašvaldībā 05.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/482-S). 

2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 

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

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

teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra saistošie 

noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”. 

5. Dundagas novada domes 2013. gada 27. jūnija sēdes lēmums Nr.142 (protokols Nr.13, 8.§) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces”” 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 225 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pūces””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu „Pils iela apbūve” 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Jolantas Pilikseres iesniegums Nr.DD-3-26.1/13/458-P, 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts;  

3. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 226 „Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu „Pils iela 

apbūve”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

17.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septemnbra  

saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
G.Laicāns 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 

4.augusta noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (A.Roderts) 

NOLEMJ: 



Pieņemt lēmumu Nr. 227 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 

29.septemnbra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu 

izglītojamiem””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
18.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
G.Laicāns 

18.1. Par dzīvojamās platības īri. 
Pamatojums 

1. Solvitas Kluces iesniegums DD -3-26.2/13/458-K no 24.01.2013.  
2. Vēras Kluces iesniegums DD-3-26.2./13/305-K no 20.09.2013. 
3. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”.  
4. Pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, no 24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 1) apakšpunkts un II. Daļas 2.1. 
punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 228 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
18.2. Par dzīvojamās platības īri 
Pamatojums 

Maijas Briedes iesniegums DD -3-26.2/13/479-B no 4.09.2013. Likums “Par dzīvojamo 
telpu  īri”. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, no 24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 1) apakšpunkts un II. Daļas 2.4. punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 229 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

19.§ 
Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa 

noteikšanu Dundagas novadā 
G.Laicāns, A.Roderts, A.Zumbergs 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 33.panta otro daļu un 35.panta trešo, ceturto un 
piekto daļu, MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 ”Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, 

L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (A.Roderts) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 230 „Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas statusa noteikšanu Dundagas novadā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 



20.§ 
Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu 

G.Laicāns, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.
1
 panta pirmā daļa, 4.

1
 daļa, piektā daļa 

 

Mērķis 

Atvaļinājuma piešķiršana pašvaldības izpilddirektorei Ingai Rallei 

 

 

Tiek norādīts, ka A.Kojro jau  ieņem 3 valsts amatpersonas amatus, un pēc likuma, vairāk 

apvienot nevar. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Pirvits, 

A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 2 (S.Šnikvalde, L.Pavlovska) 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 231 „Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.40. 
 
 
Protokols parakstīts 01.10.2013. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 200. 

26.09.2013. 

1.§ 
Par darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” uzdevumu precizēšanu 

Pamats: 
Dundagas novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmums Nr. 176 „Par Kolkas 
pamatskolas darbību” 
 
Izvērtējums: 
Darba grupas vadītājs Uldis Katlaps informējis, ka 12.09.2013. bija sasaukta darba 
grupas sanāksme, kura apspriežoties izvirza šādus priekšlikumus par darba grupas 
turpmāko uzdevumu: 
1. Transporta nodrošinājums uz Kolkas pamatskolu un atpakaļ. 

2. Brīvpusdienu nodrošināšana izglītojamiem novadā. 

3. Atbalsta personāla (pagarinātās dienas grupas skolotājs, psihologs, logopēds, sociālais 

pedagogs, skolotāja palīgs, karjeras skolotājs, koriģējošās vingrošanas skolotājs u.c.) 

nodrošināšana novada skolās pēc projekta beigām. 

4. Internāta pieejamība citu novadu bērniem. 

5. Izglītības programmu piedāvājums novadā.  

6. Izglītības sistēmas vīzija Dundagas novadā pēc 5 gadiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1) Noteikt šādus darba grupas ”Kolkas pamatskolas attīstībai” veicamos uzdevumus: 
1. Transporta nodrošinājums uz Kolkas pamatskolu un atpakaļ. 

2. Brīvpusdienu nodrošināšana izglītojamiem novadā. 

3. Atbalsta personāla (pagarinātās dienas grupas skolotājs, psihologs, logopēds, sociālais 

pedagogs, skolotāja palīgs, karjeras skolotājs, koriģējošās vingrošanas skolotājs u.c.) 

nodrošināšana novada skolās pēc projekta beigām. 

4. Internāta pieejamība citu novadu bērniem. 

5. Izglītības programmu piedāvājums novadā.  

6. Izglītības sistēmas vīzija Dundagas novadā pēc 5 gadiem. 

2)  Novembrī darba grupai sniegt ziņojumu un priekšlikumus. 
 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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2.§ 
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un  

mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu 
Pamats 

 2001.gada 28.augusta MK noteikumi Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 

 Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas nolikums (apstiprināts ar 2010.gada 25.augusta Dundagas novada domes 
sēdes lēmumu Nr.355 (prot.Nr.13., 26§)) 

 Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība 
(apstiprināta ar 2010.gada 25.augusta Dundagas novada domes sēdes lēmumu Nr.355 
(prot.Nr.13., 26§) 

 
Mērķis 

Izveidot Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisiju 

 
Izvērtējums 

2001.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 10.punkts nosaka, ka ”Pašvaldība izveido komisiju programmu 
izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. ..”  

Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtības 
4.punkts paredz, ka „Programmu izvērtēšanai tiek izveidota Dundagas novada domes 
komisija, kas darbojas saskaņā ar nolikumu”. 

 
Sakarā ar novada domes vēlēšanu rezultātiem, Dundagas novada domes deputātu 

nomaiņu, nepieciešams apstiprināt jaunu Dundagas novada interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu. 

2001.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 10.punkts arī paskaidro, kas iekļaujams komisijas sastāvā: 
”..Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, 
biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta 
interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu 
izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.” 

Arī Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas nolikums paredz līdzīgu komisijas sastāvu: „Komisijā 



iekļauj izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju 
pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. 
Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.” 

Nolikuma 3.3. punkts paredz, ka komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir izglītības 
speciālists, bet 3.2. punkts paredz, ka „Komisijas priekšsēdētāju ievēl no komisijas 
locekļu vidus atklāti balsojot”. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto komisijas sastāvā būtu iekļaujami: 

1. Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
pārstāvis 

2. Izglītības speciālists 
3. Kolkas pamatskolas pārstāvis 
4. Dundagas vidusskolas pārstāvis 
5. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pārstāvis 
6. „Kultūras pils” pārstāvis 
7. Citi pārstāvji 

Ir saņemts Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores Lindas Pavlovskas iesniegums ar 
lūgumu izslēgt viņu no komisijas sastāva un viņas vietā iekļaut Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas direktores vietnieci mācību darbā Lindu Celmu. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 

sadales komisiju šādā sastāvā: 
 Ansis Roderts 
 Uldis Katlaps- komisijas priekšsēdētāja vietnieks, izglītības speciālists 
 Antra Laukšteine 
 Aiga Štrausa 
 Linda Celma 
 Smaida Šnikvalde 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 
Lēmums nosūtāms: Centrālā administrācija 
 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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3.§ 
Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā 

Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 
 

Pamats 

 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

 Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr.703 ”Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai"” (stājas spēkā 01.09.2013.) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā Dundagas 
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, lai tā atbilstu MK 
noteikumos minētajām prasībām 
 

Izvērtējums 

2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai” veikti grozījumi 2013.gada 27.augustā. 

MK veiktie grozījumi paredz mērķdotācijas sadales aprēķinos, lai sadalītu 
līdzekļus pa novadiem, citādus koeficientus, kas ir atšķirīgi no Dundagas novada domes 
kārtībā minētajiem. Tāpat grozījumi, kas veikti MK noteikumos Nr.1616, paredz, ka 



„Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne 
vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas.”  

Iepriekš minētais rada nepieciešamību veikt izmaiņas (grozījumus ) arī 
Dundagas novada domes noteiktajā kārtības saistītajos punktos – 2.3., 2.4. un 2.8. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1.   Apstiprināt šādus grozījumus „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales 
kārtība Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 
(apstiprināts ar 2010.gada 25.augusta Dundagas novada Domes sēdes lēmumu Nr. 354 
(prot.Nr.13., 25.§). 

1.1. Izteikt kārtības 2.3.punktu šādā redakcijā:  
„2.3. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aprēķina piemērojot izglītības 

pakāpei koeficientus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajām 

normām.” 

1.2. Izteikt kārtības 2.4.punktu šādā redakcijā:  
„2.4. Atbilstoši īstenojamajai izglītības programmai attiecīgajam periodam 

apstiprinātā finansējuma ietvaros piemēro koeficientus atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajām normām.” 

1.3. Izteikt kārtības 2.8.punktu šādā redakcijā:  
„2.8. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai 

pašvaldība no mērķdotācijas apjoma izlieto ne vairāk kā noteikts Ministru 

kabineta noteikumos, ievērojot, ka: 

2.8.1.izglītības iestādes vadītāja amata algu nosaka Dundagas novada pašvaldība, 

kas nav mazāka kā noteikts Ministru kabineta noteikumos; 

2.8.2. izglītības iestādes vadītāja vietnieku amata algu nosaka iestādes vadītājs.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālā administrācija 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 
5.1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības un 
citiem pabalstiem Dundagas novadā” 

Pamats 

1)   Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa;  

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā, ceturtā un piektā 

daļa, 

3)  likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmā daļa;  

4) Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts;  

5) Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punkts;  

6) 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 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 
normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 
jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās 
summas latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos 
noteikumos. 



 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 12. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 28.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas 
novadā”" projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.2.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15., 21.pants; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 13. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" projektu 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.3.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 27.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas 

novadā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem 

un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punts 

 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 14. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 27.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā" 

projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.4.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, 

sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā” 
 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts; likuma "Par nodokļiem un 

nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punkts 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 15. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā" projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 207. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.5.   Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par Dundagas novada 

pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa; likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

12.panta pirmās daļas 1.punkts 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos veikt latu konvertāciju uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt  Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 16 

"Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 23.deptembra saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Nodeva par Dundagas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem un apliecinātām to kopijām" projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 208. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 
5.6.  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 

maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešā daļa; likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 5.panta trešā un ceturtā daļa; Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 

Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību" 7.punkts 

 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 17. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas 

atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā" projektu (pievienots pielikumā). 

 



Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 209. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkts 

 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 18. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru" projektu (pievienots 

pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 210. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.8  Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Dundagas novada kapsētu izveidošanas un 

uzturēšanas noteikumi” 
 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punkts, 21.panta 16.punkts, 43.panta pirmās 

daļas 4. un 9.punkts; Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumi Nr.502 

"Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika"  

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 19. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.12 „Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas 

noteikumi" projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 211. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.9. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību 

Dundagas novadā” 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts, 43.panta pirmās daļas 

3.punkts; likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punkts; Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz 

euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības 

likuma 31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu 

Nr. 20. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā" projektu (pievienots 

pielikumā). 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 212. 

26.09.2013. 

5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu"” 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants, 43.panta trešā daļa 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 21. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu" projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 
5.11. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību” 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 

4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 22. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko drošību" projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.12. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dundagas novada 

simboliku” 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 7.punkts 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 23. "Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Dundagas novada simboliku" projektu (pievienots 

pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

5.13. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu 

segšanu izglītojamiem” 
Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 

noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 

Mērķis 

Saistošajos noteikumos konvertēt latus uz euro 

Izvērtējums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos 

pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir 

nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, 

normatīvie akti, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir 

jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošajos noteikumos ietvertās summas 

latos noteikt euro. Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo 
noteikumu Nr. 24."Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem" projektu 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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6. § 
Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā 

Pamats 

Likuma „Par sociālo drošību” 13.pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

12.panta 1.daļas 3.punkts 

Mērķis 

Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, pilngadīgām personām psihosociālu palīdzību, lai sekmētu 

krīžu situācijas pārvarēšanu 

Izvērtējums 

Likuma „Par sociālo drošību” 13.pants nosaka, ka sociālo pakalpojumu, šinī gadījumā 

psihologa konsultāciju, ir pasākums, kuru nodrošina valsts vai pašvaldība, lai veicinātu 

personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 12.panta 1.daļas 3.punkts nosaka sniegt personai psihosociālu palīdzību, lai sekmētu 

krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.  

Psihologs nodrošina psiholoģiskas palīdzības un atbalsta sniegšanu (individuāla/grupu 

psiholoģiska izpēte, konsultēšana, psihosociāla rehabilitācija un atbalsts krīzes situācijā) 

konsultācijas ģimenēm, personām un personu grupām, kurām tas ir nepieciešams. Arvien 

vairāk Sociālā dienesta darbinieki saskaras ar krīzes situācijām, kur būtu nepieciešams 

nodrošināt psihologa konsultācijas, šajā gadā vien krīžu centrā tika ievietoti septiņi no 

vardarbības cietuši bērni, kuriem arī pēc krīžu centra ir nepieciešams psihologa atbalsts,  

psihologa konsultācijas nepieciešamas jaunajām māmiņām, arī ilgstošajiem bezdarbniekiem, 

kuri nespēj atgriezties darba tirgū, trūkst motivācijas. Sociālais dienests varētu piesaistīt 

psihologu sociālās korekcijas darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Daudzi vecāki 

devušies darba meklējumos uz ārzemēm, atstājot bērnus vecvecāku uzraudzībā, bērniem tā ir 

psiholoģiska trauma, sākas dažādi sarežģījumi, krīzes situācijas, šādos gadījumos vislabāk 

spēj palīdzēt tieši psihologs.  Dundagas novada Sociālajam dienestam pilnvērtīgai sociālā 

darba veikšanai ir ļoti nepieciešams psihologs, kas sniegtu psihosociālu palīdzību ģimenēm, 

personām krīzes situācijas pārvarēšanā. Pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja D.Dēvita arī 

izteikusi dienestam nepieciešamību piesaistīt sociālajā darbā psihologu, lai efektīvāk, 

pilnvērtīgāk veiktu sociālo darbu ar ģimenēm, jaunajām māmiņām, kurās nepieciešams 

veicināt krīzes situācijas pārvarēšanu. Psihologa izmaksas ir Ls 10 (desmit lati) stundā. 

Mēnesī tas vidēji sastāda Ls 120 (viens simts divdesmit lati). Sociālajam dienestam papildus 

budžetā par oktobri, novembri un decembri būtu nepieciešami Ls 360 (trīs simti sešdesmit 

lati).  



Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Nodrošināt psihologa konsultācijas Dundagas novada Sociālajā dienestā reizi nedēļā 

pēcpusdienā no pl. 14.00 – 17.00, slēdzot ar psihologu uzņēmuma līgumu par pakalpojuma 

sniegšanu. Precizējot budžetu Sociālajam dienestam 2013.gadā papildus iedalīt Ls 360 

psihologa pakalpojuma apmaksai.  

 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, centrālajai administrācijai 

 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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7.§ 
Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē 

 
Pamatojums: 
Likuma par pašvaldībām 15. pants 
  
Mērķis 
Veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai 
saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību. 
 
Izvērtējums: 
Lai sagatavotos pašvaldības administratīvās teritorijas infrastruktūras uzlabošanas 
darbiem 2014. gadā, nepieciešams: 
1. Lai veiktu gājēju ietves atjaunošanu Kolkas ciemā posmā Delfīni – Dzelmes (apm. 
1,3km), nepieciešams izstrādāt ietves renovācijas tehnisko projektu, pirms tam veicot 
topogrāfisko uzmērīšanu (esošo uzmērījumu aktualizāciju saskaņā ar notikušajām 
inženierkomunikāciju izbūvēm). Šo pakalpojumu izmaksas: topogrāfija- Ls 800 + PVN 
21% = Ls 968,00, tehniskā projekta izstrāde- Ls 700 + PVN 21% = Ls 847,00 
 
2. Lai varētu veikt ielu apgaismojuma ierīkošanu Kolkas pagasta Mazirbes ciemā ceļa 
posmā Mazirbes skola- Lībiešu tautas nams, nepieciešams: 
2.1 noslēgt līgumu ar VAS Latvijas valsts ceļi par nekustamā īpašuma- autoceļa „P125”, 
kad. Nr  8862 002 0168, zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības 
lietošanā; 
2.2 veikt projekta teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un izstrādāt ielu apgaismojuma 
ierīkošanas tehnisko projektu 
Topogrāfijas un projekta izstrādes izmaksas ir Ls 1500 + PVN 21% = Ls 1815,00 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Izstrādāt tehnisko projektu „Gājēju ietves renovācija posmā Delfīni – Dzelmes Kolkā”  
2. Noslēgt līgumu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” par valsts autoceļa 
P125 ceļa zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā 
Mazirbē. 
3. Izstrādāt tehnisko projektu „Ielu apgaismojuma ierīkošana posmā Mazirbes speciālā 
internātpamatskola – Lībiešu tautas nams Mazirbē”. 



4. Izdarīt Kolkas pagasta pārvaldes budžeta grozījumus, palielinot saimnieciskā dienesta 
izdevumus pozīcijā 2232 par Ls 3630,00 
 
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, Kolkas pagasta pārvalde 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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8.§ 
Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu 

Pamats 

1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 

2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 20104918. 

 

Mērķis 

Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu 

(likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt kārtību, 

kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

19.punkts). 

Saskaņā ar SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgto 

līgumu Nr. 20104918, nomniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Nomas perioda beigām 

(30.09.2013.) jāpaziņo iznomātājam par vēlmi nopirkt līzinga objektu - VW Caddy Maxi 

Kombi 1,6, šasijas Nr. FM5FM5AH011SB0J20GGLN1, valsts reģ. nr. ES855-par atlikušo 

vērtību EUR 5472,00 un PVN 21% apmērā ( Ls 4653,35).  

Automašīna VW Caddy Maxi Kombi 1,6 tika nomāta pašvaldības policijas 

vajadzībām. Automašīnas nobraukums pārsniedzis atļauto nobraukumu par 42000 km, kas 

sastāda ~ Ls 4294,84 ( EUR 0,15 ar PVN par nobraukto kilometru). Atsakoties no līzinga 

objekta, būtu jāsedz pārsniegtā nobraukuma izmaksas.  

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Atpirkt līzinga objektu - automašīnu VW Caddy Maxi Kombi 1,6 par tā atlikušo vērtību - 

EUR 5472,00 un PVN 21% apmērā ( jeb Ls 4653,35, tajā skaitā PVN 21%). 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskais dienests, Grāmatvedība. 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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9.§ 
Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos 

Pamats 

1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 

2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 20105679. 

Mērķis 

Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo īpašumu. 

Izvērtējums 

Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu 

(likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt kārtību, 

kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

19.punkts). 

Saskaņā ar SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgto līgumu Nr. 

20105679, nomniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Nomas perioda beigām (30.09.2013.) 

jāpaziņo iznomātājam par vēlmi nopirkt līzinga objektu - Nissan Pick – Up Double Cab, 

šasijas Nr. JN1CPUD22U0201202, valsts reģ. nr. HM6555-par atlikušo vērtību EUR 6996,77 

un PVN 21% apmērā ( Ls 5950,00).  

Gadījumā, ja nomnieks līzinga objektu nenopērk pats, nepiedāvā nopirkt trešai personai par tā 

atlikušo vērtību vai nenoslēdz jaunu līzinga līgumu, tad nomnieka pienākums ne vēlāk kā pēc 

nomas perioda notecējuma vienas darba dienas laikā nogādāt līzinga objektu pie atpircēja SIA 

„Norde”, adresē: Skanstes iela 31a, Rīgā, ievērojot līgumā noteiktos termiņus un kārtību. 

Automašīna Nissan Pick – Up Double Cab tika nomāta saimnieciskā dienesta vajadzībām. 

Novērtējot automašīnu, kā trūkums tiek minēts automašīnas šaurība aizmugurējā kabīnes daļā 

un arī tas, ka šāda veida automašīnas vairs netiek ražotas. Priekšlikums neatsavināt šo 

automašīnu, bet iegādāties citu līzinga objektu – jaunu apvidus automašīnu ar dubultkabīni un 

kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 3 gadiem. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Nogādāt līzinga objektu - automašīnu Nissan Pick – Up Double Cab pie atpircēja   SIA 

„Norde”, adresē: Skanstes iela 31a, Rīgā, ievērojot līgumā noteiktos termiņus un kārtību. 

2. Iegādāties citu līzinga objektu – jaunu apvidus automašīnu ar dubultkabīni un kravas kasti 

noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem. Aptuvenā nomas maksa mēnesī Ls 322,00. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskais dienests, Grāmatvedība. 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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10.§ 
Par Iepirkumu komisijas sastāvu 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Iepirkumu komisijas 

nolikuma 8.punkts 

Mērķis 

Ievēlēt komisijas locekļus un noteikt komisijas priekšsēdētāju 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā šobrīd ievēlētas personas, 

kuras vairs nav pašvaldības darbinieki. Dome vēlas noteikt citādāku komisijas skaitlisko 

sastāvu un citas personas minētās komisijas sastāvā. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka Iepirkumu komisija sastāv no 5 komisijas locekļiem. 

2. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.31 "Par izmaiņām 

domes izveidoto komisiju sastāvos" 4., 5., 7. un 8.punktu, kā arī pārējos lēmumus, ar kuriem 

kādreiz iecelti Iepirkumu komisijas locekļi. 

3. Par Iepirkumu komisijas locekļiem ievēlēt: 

 2.1. Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro; 

 2.2. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāju 

 Gunti Kārklevalku; 

 2.3. finanšu speciālisti Zintu Eizenbergu; 

 2.4. Būvvaldes vadītāju Uģi Kauguru. 

4. Veikt šādu grozījumu Dundagas novada domes 2012.gada 24.maijā apstiprinātajā nolikumā 

“Iepirkumu komisijas nolikums”: 

 Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

 “8. Komisijas priekšsēdētājs ir pašvaldības izpilddirektors. Pārējos komisijas locekļus 

ieceļ dome”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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11.§ 
Par 2013. gada budžeta grozījumiem 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2013. gada budžeta 

grozījumiem. 
 

Izvērtējums: 

Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pašvaldības budžetā ienākušajiem un papildus plānotajiem 

līdzekļiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par Ls 189 650. Tajā skaitā Ls 24 035 

nekustamā īpašuma nodoklis, Ls 160 naudas sodi, Ls 7500 dažādi nenodokļu ieņēmumi, Ls 

3170 dziesmu svētku nodrošināšanas pasākumiem, Ls 1521 brīvpusdienām, Ls 270 sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai, Ls 4281 Mazirbes projektam, Ls 857 skolas pienam, Ls 1800 

KKF pils projektam, Ls 146056 pedagogu atlīdzībai. Pamatbudžeta izdevumu daļa palielinās 

par Ls 170 718 no papildus ieņēmumiem un budžetā plānotiem līdzekļiem bērnudārza 

jumtam. Budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa tiek papildināta ar Minhauzena svētku 2013 

izmaksām. Ieņēmumi no svētkiem ir Ls 11205, tajā skaitā PVN 1918,49 un izdevumi Ls 

10885.   

Dundagas novada 26.09.2013. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 

pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumu Ls 2 520 621 un izdevumu Ls 2 878 511 plānu 2013. gadam, speciālā budžeta 

ieņēmumu Ls 75 734 apmērā un izdevumu Ls 81 600 apmērā plānu 2013. gadam. 

Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi: 

Kods 

Struktūrvienības 

nosaukums 

2013. 

gada 

grozītais 

plāns uz 

25.07.2013 

Grozījumi 

uz 

26.09.2013 

2013. 

gada 

grozītais 

plāns uz 

26.09.2013 Skaidrojums 

01. 

Pārvalde 

109 492 3 500 112 992 

Kancelejas kabineta remonts 

un mēbeles 

01. 
Kolkas pārvalde 

16 754 0 16 754   

01. 

Vēlēšanu 

nodrošināšana 9 874 0 9 874   



01. Grāmatvedība 56 630 0 56 630   

01. 

Dotācijas sabiedriskām 

organizācijām 
24 874 0 24 874   

01. Kredītprocenti 11 026 0 11 026   

01. 
Skolēnu apmācība 

50 187 0 50 187   

01. 
Citu pašv. soc. pakalp. 

1 274 0 1 274   

01. 
Dzimtsarakstu nod. 

8 084 0 8 084   

  01.Kopā  288 195 3 500 291 695   

03. Policija 100 0 100   

03. 

Pašvaldības policija 

27 176 5 844 33 020 

Automašīnas VW Caddy Maxi 

Kombi 1,6 atpakaļpirkums Ls 

4654, Ls 160 ieņēmumi no 

soda naudām uz attiecīgām 

izmaksām 

03. Bāriņtiesa 13 270 0 13 270   

  03.Kopā 40 546 5 844 46 390   

04. Būvvalde 13 455 0 13 455   

04. 
Sab. derīgais darbs 

14 810 0 14 810   

04. 

Transports 

51 524 1 817 53 341 

Jaunas apvidus automašīnas ar 

dubultkabīni un kravas kasti 

noma operatīvajā līzingā. 

Aptuvenā nomas maksa 

mēnesī Ls 322,00 

04. TIC 0 0 0   

  04. Kopā 79 789 1 817 81 606   

05. 
“Ziemeļkurzemes”proj. 

250 0 250   

05. 
Pārējā vides aizsardz. 

141 751 0 141 751   

05. 

Kolkas saimnieciskais 

dienests 

113 420 4 780 118 200 

Topogrāfijas un tehniskā 

projekta izstrādes izmaksas 

Apgaismojumam Mazirbes 

ciemā Ls 1815; Tehniskā 

projekta izstrādes izmaksas 

gājēju celiņa izbūve Kolkas 

ciemā Ls 1815; jaunā sporta 

stadiona labiekārtošana, 

volejbola tīkls un stabi Ls 

1150, Ls  

05. ESF projekts 5 784 0 5 784   

05. 

Ielu apsaimniekošana 

95 163 24 950 120 113 

Apgaismojums Priedaines ielā 

Ls 9000; gājēju celiņa izbūve 

no Brīvības ielas līdz Skolas 

ielai Ls 10950; LED spuldžu 

iegāde lokālam ielu 

apgaismojumam Ls 2000; 

Tehnisko projektu, tāmju 

sagatavošana 2014.gadam 

  05. Kopā 356 368 29 730 386 098   



06. 

NĪN 

231 921 -48 148 271 840 

Apkures katls -Dundagas 

domes lēmums nr. 180 10.§ no 

22.08.2013. Ls 6826, estrādes 

projekta būvniecībai Ls 31393; 

Ls 2067 Vidusskolas apkures 

katla uzstādīšanai, -Ls 86000 

no bērnudārza jumta  

06. 
Attīstības nodaļa 

45 570 0 45 570   

  06. Kopā 277 491 -48 148 317 410   

07. 

SIA "Dundagas 

veselības centrs" 
25 720 0 25 720   

07. 

Sociālais dienests 

25 117 760 25 877 

Psihologa pakalpojums Ls 360; 

Ls 400 dators 

07. 
LAT LIT projekts 

27 447 0 27 447   

07. 

Pansija Jaundundaga 

15 737 5 120 20 857 

remonts pansijā Jaundundaga 

(kāpņu telpa uz 2 st., 2 

istabiņas, durvju nomaiņa) 

  07. Kopā 94021 5880 99901   

08. Sports 16 995 0 16 995   

08. Bibliotēkas 57 052 1 100 58 152 datori bibliotēkas darbiniekiem 

08. 

Kubalu skola- muzejs 

26 276 1 000 27 276 

norobežojuma izveide ap 

ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 

vietu Ls 300; pie skolas ēkas 

augošo koku vainagu 

sakopšana Ls 700 

08. 

Pils 

188 938 4 028 192 966 

Ieņēmumi no KKF Ls 1800, 

izdevumi uz kultūras budžetu 

Ls 1552; Tehniskais 

aprīkojums (portatīvais 

dators+programma, aktīvā 

tumba)Ls 600; fotokameras 

iegāde Ls 350; pils pagalma 

rekonstrukcija Ls 2730; 

novērošanas kamera Ls 100 

08. 
Kultūras pasākumi 

40 269 1 552 41 821 No pils izdevumiem 

08. 

Dziesmu svētku 

izdevumi 

7 725 5 631 13 356 

Ieņēmumi Ls 3923, Ls 1000 

saskaņā ar 22.08.2013. 

lēmumu nr. 178 8.§ par 

līdzfinansējumu deju 

kolektīvam 

  

Minhauzena svētku 

izdevumi 
0 10 885 10 885 

Ieņēmumi Ls 11205, ts. Sk 

PVN Ls 1918.49 

08. 
Kolkas tautas nams 

38 734 0 38 734   

08. Avīze 18 037 0 18 037   

  08. Kopā 394026 24196 418222   

09. 

PII "Kurzemīte" 

153 161 2 920 156 081 

Ls 400 datorkomplektam, Ls 

700 projektoram un ekrānam 

(kopā ar bibliotēku) , Ls 1700 



kāpņu telpas remontam, Ls 120 

mācību līdzekļiem 

09. PII "Rūķītis" 55 974 600 56 574 Rotaļu atribūti 

09. 

Dundagas vsk. 

429 903 121 989 551 892 

Apkures katls -Dundagas 

domes lēmums nr. 180 10.§ no 

22.08.2013.Ls 6826, 

saimniecības pārzinis - 

Dundagas domes lēmums nr. 

139 5.§ no 27.06.2013.Ls 

2646; brīvpusdienas no 

ieņēmumiem Ls 1741; mēbeles 

informātikas klasei Ls 911; 

mēbeles zēnu ,mājturības 

klasei Ls 893; mazā skolā 1. 

klasei žalūzijas Ls 250; iestāžu 

uzturēšanas materiāli Ls 

320;interaktīvā tāfele Ls 1500; 

ugunsdrošības signalizācijas 

rekonstrukcija Saules 8 Ls 

770; durvju nomaiņa klašu 

telpām Ls 962; akustisko 

defektu novēršana Saules 8 

sporta zālei Ls 2500; sporta 

laukumam volejbola tīkls, 

polsterēti stabi Ls 600; 

pedagogu darba samaksai Ls 

100003; Ls 2067 apkures katla 

uzstādīšanai 

  Skolas piens 2 000 0 2 000   

09. 

Kolkas pamatsk. 

110 215 27 783 137 998 

Dundagas domes lēmums nr. 

174 3.§ no 22.08.2013. Ls 652; 

Skolas kāpņu kapitālais 

remonts Ls 2820; Mašīnu 

novietne skolas fasādes pusē 

Ls 200; skolotāju istabai 

linolejs Ls 400; avārijas izejas 

durvis Ls 400; pedagogu 

atalgojumam Ls 23311 

09. 

Kolka internāts 

14 159 208 14 367 

Dundagas domes lēmums nr. 

174 3.§ no 22.08.2013. 

09. 

MM skola 

106 753 5 000 111 753 

Izstāžu zāle un ģērbtuves 

remonts , ieejas uz pils 

kopmītnēm Ls 4000; mūzikas 

instrumenti  (saksofons, dūdas, 

flauta) Ls 1000 

09. 
Mazirbes projekts 

32 029 4 281 36 310 Ieņēmumi Ls 4281 

09. 

Mazirbe 

214 327 -18 722 195 605 

Ls 360 skapīši internātā(12gb. 

*30), Ls 512 remonts pie ieejas 

skolā, plāna samazināšana par 

Ls 19594, atlīdzības 

samazinājums saskaņā ar 



faktisko izpildi 8. mēnešos 

  09.Kopā 1118521 144 059 1 262 580   

10. 

Pabalsti  

58 835 3 840 62 675 

Ikmēneša pabalsts B.O. 

saskaņā ar 23.05.2013. 

Dundagas domes lēmumu nr. 

108 6.§ Ls480 (tajā sk. nodokļi 

20% no aprēķinātā pabalsta) x 

8 mēneši 

  10. Kopā 58835 3840 62675   

  Kredītsaistības 71 447 0 71 447   

  Kopā 71447 0 71447   

  
KOPĀ PAVISAM 2 779 240 170 718 2 949 958 

  

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 

atlikumu Ls 295 793 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 47 104 apmērā, kā arī datus par 

budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas 

klasifikācijai.  

2013. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 39 456 un speciālā budžeta līdzekļu 

atlikums ir Ls 41 238. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr. 

27”Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem”.  

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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12.§ 
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

 

Pamats: 

13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 

par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 

 

Mērķis 

Apstiprināt novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2013. gadam. 

 
Izvērtējums: 

Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250, Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu 

audzēkni, izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi 

izdevumi: atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts 

budžeta); valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; komandējumu un dienesta 

braucienu izdevumi; pakalpojumu samaksa; materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra 

(vērtībā līdz 150 latiem par vienu vienību) iegāde; grāmatu un žurnālu iegāde; ar kārtējo 

remontu saistītie izdevumi. 

Pakalpojuma sniedzējs kopā ar izglītības iestādes izdevumu tāmi pakalpojuma saņēmējam 

nosūta: pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprinātu izglītības iestādes budžetu, kurā 

atsevišķi uzrādīti arī no valsts budžeta saņemtie līdzekļi; informāciju par skolēnu skaitu 

izglītības iestādē mācību gada sākumā un līguma slēgšanas dienā. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Apstiprināt sekojošus pielikumus: 

1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2013. Gadā”; 

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2013. Gadā”; 

3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2013. Gadā”; 

4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2013. Gadā”; 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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13.§ 

Par atļauju  nekustamā īpašuma „Zillauki”  iegūšanu īpašumā 
Pamats 

1. Hans Herbst 19.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

20.08.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/444-H). 

2. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts, 30. 

pants. 

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

novada teritorijas plānojumiem”. 

4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas 

pagasta apbūves noteikumi”. 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma iegūšana īpašumā 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Hans Herbst 2013. gada 19. augusta iesniegumu 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.08.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/444-H) ar lūgumu 

dot atļauju nekustamā īpašuma „Zillauki” (kadastra Nr. 8850 032 0156) iegūšanai īpašumā.  

Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts nosaka, ka 

pārejas posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim zemi var iegūt īpašumā 

Europas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā 

pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs 

gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. 

Hans Herbst jau vairāk kā trīs gadus pēc kārtas dzīvo un aktīvi nodarbojas ar 

lauksaimniecību Latvijā, ko apliecina Lauku Atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā 

nodaļa. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu personas, kas vēlas 

iegūt zemi īpašumā, iesniedz iesniegumu tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā 

zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam 

pievienojams darījuma akta noraksts. 

Iesniegumā Hans Herbst norāda, ka nekustamo īpašumu ir nopircis saskaņā ar 19.08.2013. 

pirkuma līgumu savukārt kā nekustamā īpašuma „Zillauki”  turpmākās izmantošanas mērķis 

norādīts lauksaimnieciskā darbība. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu novada dome izskata 

iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā 

ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā un 



29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai 

īpašumā, izziņas veidā, kuru paraksta novada domes priekšsēdētājs. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 

„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” nekustamā īpašuma „Zillauki” patreizējā 

izmantošana un plānotā teritorijas izmantošana ir noteiktas kā lauksaimniecības teritorijas 

(LT), kas ir meliorētas un paredzētais turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar 

teritorijas plānojumu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Dot piekrišanu Hans Herbst īpašumā iegūt nekustamo īpašumu „Zillauki” ar kadastra  

Nr. 8850 032 0156. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

  

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

novads, LV-3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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14.§ 

Par nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” sadalīšanu 
Pamats 

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baložezers” valdes locekļa Arņa Neparta, 

kas uz pilnvarojuma pamata pārstāv Hariju Klaubergu, 2013. gada 23. augusta 

iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.08.2013. ar Nr. DD-3-

26.1/13/459-K). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  

5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

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

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

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” ar kadastra Nr.8850 008 0039 (turpmāk – 

nekustamais īpašums „Nevejas Ziediņi”) kopplatība ir 11,520 ha, tas atrodas Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 2,500 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0040, 

kas atrodas Nevejas teritoriālajā ciemā un kuru 2,500 ha platībā aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme;  

2) 5,700 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0049, 

kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā un kuru 1,000 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 1,600 ha meži, 3,000 ha krūmāji un 0,100 ha pārējās zemes;  

3) 3,000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0050, 

kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā un kuru 2,800 ha platībā aizņem meži un 0,200 

ha pārējās zemes; 

4) 0,320 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0039, kas 

atrodas Nevejas teritoriālajā ciemā un kuru 0,151 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,139 ha zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,030 ha pārējās 

zemes. 

Nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” īpašnieks Harijs Klaubergs ir pilnvarojis (saskaņā 

ar 23.08.2013. pirkuma līgumu, reģistra Nr. 2927) sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Baložezers” valdes locekli Arni Nepartu (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt intereses 

un kārtot jautājumus par nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” reālu sadali. 



Pilnvarotā persona lūdz no nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” kā patstāvīgu nekustamo 

īpašumu atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0049 5,700 ha platībā un 

8850 009 0050 3,000 ha platībā un piešķirt tam nosaukumu „Kokas”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 

darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 

ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai 

zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 

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 14. punkts 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. daļa 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: 

NOLEMJ: 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Nevejas Ziediņi” (kadastra Nr. 8850 008 0039) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0049 un 8850 009 0050. 

2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0040 un 8850 008 0039 atstāt 

nosaukumu „Nevejas Ziediņi”. 

3) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0049 un 8850 009 0050 piešķirt 

nosaukumu „Kokas”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0040 2,500 ha platībā atstāt nekustamā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0039 0,320 ha platībā mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 

6) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 00049 5,700 ha platībā mainīt 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

7) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 00050 3,000 ha platībā atstāt nekustamā 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

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

novads, LV-3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

  

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 225. 

26.09.2013. 
15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pūces” 
 

Pamats 

1. SIA „Vīdales Vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska 05.09.2013. iesniegums (reģistrēts 

Dundagas novada pašvaldībā 05.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/482-S). 

2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 

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

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

teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra saistošie 

noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”. 

5. Dundagas novada domes 2013. gada 27. jūnija sēdes lēmums Nr.142 (protokols Nr.13, 8.§) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces”” 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Pūces” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0072  divās 

zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 

izveidotajām zemes vienībām. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2013. gada 27. jūnija sēdes lēmums Nr.142 (protokols Nr.13, 

8.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces”” tika atļauts 

izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pūces” (kadastra Nr. 8850 009 0072) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0072, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Pūces” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 009 0072 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.2 

ir iespējams nodrošināt pa esošo servitūta ceļu no valsts vietējā autoceļa V 1307 Ventspils-

Dundaga-Melnsils, zemes vienībai Nr.1 no esošā piebraucamā ceļa no valsts vietējā autoceļa 

V 1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils. 

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 „Pūces” ar kad. Nr. 8850 009 0072 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 009 0072  sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Neapbūvētai 7,63 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Vecpūces”  , un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

3. Apbūvētai 20,02 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Pūces” un noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Vīdales Vējš”–  Puikules  iela 23, Rīga, LV-1030. 

2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, 

Kuldīga, LV-3300. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 226. 

26.09.2013. 
16.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu „Pils iela apbūve” 
 

Pamats 

1. Jolantas Pilikseres iesniegums Nr.DD-3-26.1/13/458-P, 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts;  

3. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

 

Mērķis 

Racionāli un lietderīgi rīkoties ar pašvaldības nekustamo mantu. 

 

Izvērtējums 

Saņemts Jolantas Pilikseres iesniegums ar lūgumu atsavināt viņas zemes gabalam 

pieguļošā pašvaldības zemes īpašuma Pils iela apbūve daļu aptuveni 0,45 ha platībā piemājas 

saimniecības paplašināšanai. 

Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības.  

Ja tiek lemts par zemes gabala atsavināšanu tad vispirms nepieciešams veikt zemes 

ierīcību, kuras rezultātā zemes īpašums tiktu sadalīts. Pēc īpašuma sadalīšanas atsavināšanai 

nepieciešams zemes gabala novērtējums, uz kuru balstoties varētu noteikt īpašuma sākotnējo 

cenu izsoles organizēšanai. 

  
Secina, ka jautājums nav pietiekami sagatavots. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atgriezt jautājuma izskatīšanu Attīstības un plānošanas komitejā. 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 227. 

26.09.2013. 
17.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septemnbra  

saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 

4.augusta noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 

 

Mērķis 

Papildināt saistošos noteikumus ar vēl vienu braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidu un 

kārtību, kādā šie izdevumi tiek atlīdzināti.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā saņemts lūgums rast iespēju kompensēt braukšanas izdevumus 

nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, jo, izmantojot sabiedrisko 

transportu, izglītojamie ierodas skolā pusotru stundu pirms mācību sākuma. 

Jautājumus par braukšanas izdevumu kompensēšanu regulē saistošie noteikumi, kuros nav 

paredzēts segt minētajā lūgumā norādītos ceļa izdevumus. 

Pašvaldības ieskatā pamatoti būtu kompensēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamie ierodas 

skolā vismaz pusotru stundu pirms mācību sākuma.  

Pašvaldībā tika apspriesta arī iespēja kompensēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no 

izglītības iestādes līdz dzīvesvietai, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamiem pēc 

mācību beigām jāgaida vismaz pusotra stunda. Tomēr pašvaldības ieskatā šādu izdevumu 

kompensēšana nav pamatota, jo izglītojamiem pēc mācību beigām ir iespējas lietderīgi 

pavadīt laiku, izmantojot citus pašvaldības piedāvātus pakalpojumus. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.25. 

“Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem”” projektu (pievienots pielikumā). 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Dundagas vidusskolai 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 228. 

18.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

18.1. Par dzīvojamās platības īri. 
 
Pamatojums 

1. Solvitas Kluces iesniegums DD -3-26.2/13/458-K no 24.01.2013.  
2. Vēras Kluces iesniegums DD-3-26.2./13/305-K no 20.09.2013. 
3. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”.  
4. Pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, no 24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 1) apakšpunkts un II. Daļas 2.1. 
punkts 

Mērķis 
Racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības nekustamo mantu un sniegt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.  
 
Izvērtējums 
Saņemts Solvitas Kluces iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību “Baltajā 
skolā”, Dundagas pagastā. Solvitas ģimenei trūcīgas ģimenes statuss piešķirts bijis 
piešķirts līdz 2013.gada 30.jūnijam. Līdz šim brīdim ģimene statusu nav atjaunojusi. 
Pašreizējā dzīvesvietā ir divas istabas, kurās dzīvo deviņi bērni un vecāki. Trīs no 
bērniem ir pilngadīgi un strādā algotu darbu, viens mācās vakarskolā, četri nepilngadīgie 
mācās skolā. Tēvs strādā algotu darbu māte piedalās algotajos sabiedriskajos darbos. 
Šobrīd Baltajā skolā ir atbrīvojies dzīvoklis Nr.5, kuru var izīrēt Kluču ģimenei vai 
Solvitai.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Izīrēt dzīvokli Baltā skola dzīvoklis Nr.5 Kluču ģimenei un slēgt īres līgumu uz vienu 
gadu. 
 
Lēmums nosūtāms: Solvitai Klucei, Vērai Klucei 
Lēmums nododams izpildei:   NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai. 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 229. 

26.09.2013. 

18.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
18.2. Par dzīvojamās platības īri 
 
Pamatojums 

Maijas Briedes iesniegums DD -3-26.2/13/479-B no 4.09.2013. Likums “Par dzīvojamo 
telpu  īri”. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, no 24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 1) apakšpunkts un II. Daļas 2.4. punkts 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības nekustamo mantu un sniegt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.  
 
Izvērtējums 
Saņemts Maijas Briedes iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Dundagas 
pagastā, jo saņemts pašreizējās dzīvesvietas “Trīskalniņos” uzteikums. Mājas īpašniece 
vēlas māju pārdot un lūdz atbrīvot dzīvojamo platību. Līdz šim brīdim sociālajā dienestā 
pēc palīdzības nav griezusies. Saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu Maija Briede ir 
vientuļš pensionārs ar maziem ienākumiem. Sociālā dienesta darbiniekiem Maija 
izteikusi vēlmi dzīvot Sabdagas ciema “Tūļos”. Sociālais dienests piedāvājis dzīvot 
pansijā „Jaundundaga”. „Tūļos” ir brīvi dzīvokļi, taču tie nav dzīvošanai derīgi. Šo māju 
jumti ir bojāti un dzīvokļos nāk iekšā ūdens. 
Par iespēju dzīvot pansijā galīgo atbildi Maija Briede nav devusi. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Piešķirt Maijai Briedei dzīvojamo platību  pansijā „Jaundundaga” ar 01.11.2013. 
 
Lēmums nosūtāms: Maijai Briedei 
Lēmums nododams izpildei:   NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai. 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.18.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 230. 

26.09.2013. 

19.§ 
Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa 

noteikšanu Dundagas novadā 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 33.panta otro daļu un 35.panta trešo, ceturto un 
piekto daļu, MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 ”Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 
 

Mērķis 

Sociālā atbalsta sniegšana maznodrošinātām  ģimenēm/personām 
 

Izvērtējums 

Šobrīd sociālais atbalsts tiek sniegts tikai trūcīgām ģimenēm/personām. Pašvaldība var 

piešķirt palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm/personām. Lai piešķirtu palīdzību 

maznodrošinātām ģimenēm/personām, pašvaldībai ir jānosaka ienākumu līmenis uz vienu 

personu statusa izvērtēšanai. Sociālais dienests augusta mēnesī Sociālās, izglītības un kultūras 

komitejā iesniedza lēmuma projektu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu. Lēmumprojekts tika atbalstīts, nosakot Sociālajam dienestam sagatavot saistošos 

noteikumus statusa noteikšanai. Saistošie noteikumi ir sagatavoti, skatīt pielikumā.  

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra  saistošos noteikumus 

Nr.26 „Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu 

Dundagas novadā”. 

 

Lēmums nosūtāms: VARA ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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20.§ 
Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.
1
 panta pirmā daļa, 4.

1
 daļa, piektā daļa 

 

Mērķis 

Atvaļinājuma piešķiršana pašvaldības izpilddirektorei Ingai Rallei 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā saņemts pašvaldības izpilddirektores Ingas Ralles iesniegums ar 

lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim. 

Piešķirot pašvaldības izpilddirektoram ikgadējo atvaļinājumu, nepieciešams iecelt pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt šos pienākumus tika aicināts Dundagas novada 

pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, kas minētos pienākumus piekritis 

pildīt. 

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka šādā 

gadījumā domei jālemj par minēto amatu savienošanas atļaušanu. Izlemjot jautājumu par 

amatu savienošanu, domei ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 1
1
) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs 

Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās 

pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā; 2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.  

Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, jo amatu savienošanas laikā pakļautību pār Saimniecisko dienestu īstenos dome ar 

domes priekšsēdētāja starpniecību, nav konstatējama ētikas normu pārkāpšana, nav 

konstatējams, ka amatu savienošana kaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 1. Piešķirt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai Rallei ikgadējo 

atvaļinājumu no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim par laika posmu no 

2012.gada 24.jūnija līdz 2013.gada 23.janvārim. 



 2. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores Ingas Ralles atvaļinājuma laikā par 

izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim 

iecelt Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, nosakot 

piemaksu 30 procentu apmērā no  Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta 

vadītāja mēnešalgas. Aizvietotājs neveic Centrālās administrācijas vadītāja pienākumu. 

 3. Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Saimniecisko dienestu  no 2013.gada 

7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim īsteno Dundagas novada dome ar domes priekšsēdētāja 

starpniecību. 

 4. Atļaut Andrim Kojro no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 20.oktobrim savienot 

Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektora amatu. 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


