LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.14.
2014.gada 25. septembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 9 deputāti: Guntis Pirvits, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Papildus izsludinātajai sēdes darba kārtībai tiek rosināts darba kārtībā iekļaut
jautājumu „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Veidnieki”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā 23.jautājumu:
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Izsludinātajā sēdes darba kārtībā mainīt nosaukumu 11.punktam no „Par atbalstu rotaļu
laukuma ierīkošanai” uz „Par piedalīšanos projektā”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums
2. Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem
3. Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu krāsojumam
4. Par finansējumu brīvpusdienām 4.klasēm
5. Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pedagogu algām
6. Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2014.gadam
7. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu

8. Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.24 „Par
Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai”
9. Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim
10. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku
11. Par piedalīšanos projektā
12. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
13. Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Kadiķu nora”
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klajumi”
15. Par vietvārda „Dundagas dīķis” piešķiršanu
16. Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Vecvagari”
18. Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem
19. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
20. Par dzīvokļu jautājumiem
21. Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisijas sastāvā
22. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Veidnieki”
Dažādi jautājumi

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums
Pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis informē
1) par iepriekšējā domes sēdē 26.08.2014. pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2) par 2015.gada budžeta plānošanas uzsākšanu u.c. aktualitātēm
Jautājumi
S.Šnikvalde- jūlija domes sēdē tika skatīts projekts par nepabeigto būvju aplikšanu ar
nodokli, kura izskatīšana tika atlikta. Informācija bija jāsagatavo uz augusta komitejas
sēdi. Kā tas ietekmēs budžetu?
L.Pavlovska- Jūlija Attīstības un plānošanas komitejas sēdē bija jāskata jautājums par
atkritumu apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem novadā. Kad lēmums tiks
izpildīts?
G.Abaja – Šis jautājums būtu jāskata Attīstības un plānošanas komitejas sēdē oktobrī.
L.Pavlovska- 1) Par videokameru iegādi jautājums tika skatīts Attīstības un plānošanas
komitejā un lūgts sagatavot informāciju par iepriekšpieņemtajiem lēmumiem minētajā
jautājumā, kas netika izdarīts. Tas ir jāizskata atkārtoti Attīstības un plānošanas
komitejas sēdē oktobrī.
2) 27.03.2014. tika pieņemts lēmums finansēt datu aizsardzības speciālista apmācības
izdevumus. Vai ir nokārtots speciālista sertifikāts un vai ar darbinieku ir noslēgts
līgums?
A.Šturms – apmācības kursi ir izieti, sertifikācijas eksāmens tiks kārtots novembrī.
Līgums ir sagatavots, ir tikai jāparaksta.
G.Abaja – Par SIA „Kolkas ūdens darbību”, kā tiek nodrošināta SIA „Līcis 93” notekūdeņu
attīrīšana?
G.Kārklevalks informē, ka darbs nav traucēts, viss notiek. V.Radelis informē, ka būs
tikšanās ar SIA ”Līcis 93” īpašnieku un tiks pārrunāta tālākā darbība par sadarbību un
ieguldījumu apjomu, par kvalitatīvu priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi vai kompensācijas
tvertnes izbūvi, lai varētu regulēt vienmērīgu attīrāmo ūdeņu padošanu.

2.§
Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
G.Laicāns
Pamats
28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.232 Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu krāsojumam
G.Laicāns
Pamats
08.09.2014. gada paskaidrojums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas par
papildizmaksām kāpņu remontā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu
krāsojumam”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par finansējumu brīvpusdienām 4.klasēm
G.Laicāns
Pamats
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa,
2) Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmums Nr. 273
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par finansējumu brīvpusdienām 4.klasēm”. Lēmums
pievienots protokolam.

5.§
Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pedagogu algām
G.Laicāns
Pamats
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba
samaksas noteikumi"
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav; pildot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, balsošanā nepiedalās L.Pavlovska
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu algām”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2014.gadam
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem
2014.gadam”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
G.Laicāns
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 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.24 „Par
Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants, 14. panta pirmās daļas 2. punkts un otrās daļas 3.
un 5. punkts, 15. panta pirmās daļas 1. punkts, 21. panta pirmās daļas 27. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013.
lēmumā Nr.24 „Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības
attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai””. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim
Ziņo G.Kārklevalks; G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts un likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 25.panta pirmā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.239 „Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim”.
Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu
uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku
G.Laicāns, G.Abaja
Pamatojums
Visvalža Radeļa iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/397No 9.09.2014, Likums „Par dzīvojamo
telpu īri” 23. un 26.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, U.Sila, A.Grīvāne,
G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – 3 ( L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz dienesta pienākumu
pildīšanas laiku”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par piedalīšanos projektā
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne
Pamats
1. Biedrības “Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” iesniegums Nr.DD-326.2/14/372-D.
2. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursa IX kārtu
Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par piedalīšanos projektā”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
G.Laicāns
12.1. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
12.2. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

12.3.Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
12.4. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Kadiķu nora”
G.Laicāns
Pamats
1. I.K. 28.08.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
04.09.2014. ar Nr.DD-3-26.2/14/384-K).
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.
punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klajumi”
G.Laicāns
Pamats
D.L. 08.09.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 08.09.2014.
1)
ar Nr. DD-3-26.1/14/391-L)
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Klajumi””. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par vietvārda „Dundagas dīķis” piešķiršanu
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta noteikumi Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2, 28.1,
61.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par vietvārda „Dundagas dīķis” piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam
G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 10.3. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Zumbergs, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – 2 ( L.Pavlovska, G.Pirvits)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam”.
Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Vecvagari”
Ziņo L.Laicāns; G.LAicāns
Pamats
I.T. 22.09.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 22.09.2014.
1.
ar Nr.DD-3-26.2/14/422-T).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam”.
Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem
G.Laicāns, L.Pavlovska,G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts
Pamats
Valts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.928.
Tiek ierosināts
1. sagatavotajā Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma projektā veikt
grozījumus:
1) 9.punktu izteikt to šādā redakcijā: ”Ar Goda rakstu apbalvotai personai piešķir
naudas balvu vienas vidējās mēnešalgas apmērā publiskajā sektorā pēc LR
statistikas datiem par iepriekšējo gadu. Ar Atzinības rakstu apbalvotai personai
piešķir naudas balvu 25% apmērā no vienas vidējās mēnešalgas apmēra
publiskajā sektorā pēc LR statistikas datiem par iepriekšējo gadu”.
2) 10.punktā svītrot otro teikumu un izteikt to šādā redakcijā: ”Naudas balvu
ieskaita apbalvotās personas norādītajā kontā piecu darba dienu laikā pēc
domes priekšsēdētāja rīkojuma parakstīšanas vai izsniedz personīgi
pašvaldības grāmatvedībā.”
2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
3. Priekšlikumus par Apbalvojumu komisijas sastāvu izskatīt Attīstības un
plānošanas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju sēdēs oktobrī.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicāns
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2)punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja
20.1. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
L.Ķ. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/357-Ķ no 12.08.204 Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

20.2. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
K.L. iesniegums Nr.DD-3-26.2/13/387-L no 5.09.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkts. Sociālā
dienesta atzinums un apsekošanas akts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
20.3. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
R.B. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/368-B no 20.08.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie

noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkts. Sociālā
dienesta atzinums un apsekošanas akts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
G.Laicāns
Pamats
•

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§))

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.256 „Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus
G.Laicāns, A.Zumbergs
Dundagas novada pašvaldības juriskonsults Aigars Šturms informē, ka jautājums tika
izsludināts sēdes darba kārtībā pamatojoties uz to, ka pēc iepriekšējās prakses
izpilddirektoriem bija nepieciešams saņemt atļauju, lai varētu darboties kādā komisijā,
taču šobrīd spēkā esošie Dundagas novada pašvaldības izdotie normatīvie akti jau
paredz, ka izpilddirektors ir arī Centrālās administrācijas vadītājs un Iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, līdz ar ko atsevišķs lēmums par atļauju savienot amatus, nav
nepieciešams.
Informācija tiek pieņemta zināšanai.

23.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Veidnieki”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Metrum” 23.09.2014. iesniegums Nr. 471_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 23.09.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/425-M).
2. Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums Nr. 292 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
3. Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmums Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.

4.
5.
6.
7.
8.

Dundagas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmums Nr. 192 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums Nr. 217 „Par novada domes
lēmumu atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Veidnieki””.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
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 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.257 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Veidnieki””. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 15.07.

Protokols parakstīts 01.10.2014.

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.232.
25.09.2014.

2.§
Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
Pamats
28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Mērķis
28.08.2009 MK noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punkta
piemērošana Dundagas novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma noteikšanā
Izvērtējums
28.08.2009 MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi”40.punkts nosaka, ka:
”Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem tarificē
līdz divām darba stundām nedēļā (līdz 80 stundām gadā profesionālās izglītības mācību
priekšmetu pedagogiem) par vienu darba likmi mācību stundu sagatavošanai.
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba
algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību nodarbību
sagatavošanai”.
2014./15.m.g. abās Dundagas novada izglītības iestādēs, kurās tiek realizēta
pirmsskolas izglītības programma, pedagogiem noteiktā algas likme saskaņā ar
22.11.2012. Dundagas novada domes lēmumu Nr.298. „Par PII pedagogu darba
samaksu” ar vairāk kā 10 gadu pedagoģisko stāžu ir noteikta 426,86 EUR (300 Ls). Ar
mazāku pedagoģisko stāžu attiecīgi 412,63 EUR un 419,75 EUR. Papildus noteikts
tarificēt 2 darba stundas nedēļā par vienu pedagoģisko kontaktstundu slodzi mācību
stundu (nodarbību) sagatavošanai.
Radot iespēju pirmsskolas pedagogiem tarificēt vēl divas darba stundas nedēļā par
slodzi nodarbību sagatavošanai (kopā 4 stundas), darba alga mēnesī vienai
pedagoģiskajai kontaktstundu slodzei (30 stundas nedēļā) vidēji palielinātos par
EUR 28.46 (ar algas likmi 426,86 EUR).

Kolkas pamatskolā no pašvaldības tiek tarificētas 1.78 pedagoģiskās slodzes
pirmsskolas pedagogiem.
Pedagoģiskais
Algas
Papildus 2
Slodžu skaits
Papildus
stāžs (gados)
likme
gatavošanās
nepieciešama summa
stundas (EUR uz 1
bez DD sociālā
slodzi)
nodokļa (EUR)
10 un vairāk
426,86
28,46
1.78
50.66
KOPĀ
1.78
50.66
Kopā ar sociālo nodokli (23,59%) Kolkas pamatskolā tas sastāda 62.62 EUR/mēnesī.
Līdz gada beigām 3,5 mēneši (septembris, oktobris, novembris un decembra avanss) –
219.17 EUR
PII Kurzemīte no pašvaldības tiek tarificētas 7,00 pedagoģiskās
pedagogiem. Kopā tas sastāda:
Pedagoģiskais
Algas
Papildus 2
Slodžu skaits
stāžs (gados)
likme
gatavošanās
stundas (EUR uz
1 slodzi)
10 un vairāk
līdz 5
5-9

426,86
412,63
419,75

28,46
27,56
27,99
KOPĀ

4
2
1
7

slodzes pirmsskolas
Papildus
nepieciešama
summa bez DD
sociālā nodokļa
(EUR)
113.84
55.12
27.99
196.95

Kopā ar sociālo nodokli (23,59%) PII Kurzemīte tas sastāda 243.41 EUR/mēnesī.
Līdz gada beigām 3,5 mēneši (septembris, oktobris, novembris un decembra avanss) –
851.94 EUR
Līdz 2014.gada beigām abās izglītības iestādēs kopā tas sastāda 1071,11 EUR
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.09.2014. nosakot pirmsskolas pedagoga slodzi, papildus tarificēt 4 darba stundas
nedēļā par vienu darba likmi mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai.
Lēmuma projekts nododams izpildei: I.Onzule, A.Laukšteine

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.233.
25.09.2014.

3.§
Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu krāsojumam
Pamats
08.09.2014. gada paskaidrojums no Dundagas vidusskolas direktores A.Štrausas par
papildizmaksām kāpņu remontā.
Mērķis
Dundagas vidusskolas kāpņu vizuālā skata uzlabošana.
Izvērtējums
Skolas direktore skaidrojusi, ka uzzinot, ka iepirkuma procesā ir radies ietaupījums,
direktore uzdeva saimniecības pārzinim sameklēt profesionālu dizaineri, lai izstrādātu
projektu sienas krāsojumam.
Dundagas vidusskolas kāpņu telpu remonts Dundagas novada pašvaldības budžetā
2014. gadā tika atbalstīts kā viens no prioritārajiem investīciju projektiem. Par
investīcijām paredzētiem līdzekļiem lemj dome un finanšu speciālists tos piesaista
attiecīgās iestādes vai struktūrvienības budžetam. Ja, iepirkumu rezultātā, ietaupās
investīcijām paredzētie līdzekļi, dome lemj par to izlietošanu citām prioritātēm, ņemot
vērā iestāžu un struktūrvienību vadītāju priekšlikumus.
Dundagas vidusskolas direktore lūdz piešķirt EUR 1918,53 kāpņu dekoratīvai
krāsošanai Talsu-18.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt papildu finansējumu EUR 1918,53 kāpņu dekoratīvai krāsošanai Talsu18. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
2. Izpilddirektoram izvērtēt esošo situāciju un novērst turpmākās budžeta
pārkāpumu iespējas.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolas direktorei A.Štrausai; finanšu
speciālistei Zintai Eizenbergai

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.234.
25.09.2014.

4.§
Par finansējumu brīvpusdienām 4.klasēm
Pamats
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa,
2) Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmums Nr. 273
Mērķis
Nodrošināt 4.klašu skolēnus ar brīvpusdienām.
Izvērtējums
2013.gada novembra SIK komitejā un Domes sēdē tika skatīts darba grupas ziņojums
par Kolkas pamatskolas attīstību, un pamatojoties uz ziņojuma 10.1 jautājumu par
brīvpusdienu piešķiršanu, Dundagas novada Dome nolēma ar 2014.gada 1.janvāri
uzsākt brīvpusdienu apmaksu novada skolās 3.klašu skolēniem pilnā apmērā,
finansējumu paredzot visam 2014.gadam (9 mēneši), kas ir 8395 euro. Sēdē tika
diskutēts par brīvpusdienu piešķiršanu 4.klašu skolēniem ar 2014.gada 1.septembri, jo
valsts ar 2014.gada 1.septembri nodrošina brīvu ēdināšanu arī 3.klašu skolēniem.
Dundagas vidusskolas 4.klasē mācās 28 skolēni, pusdienu porcija izmaksā dienā 1,93
euro, ~ 54 dienas, tas ir 2918 euro. Kolkas pamatskolā 4.klasē mācās 4 skolēni,
pusdienu porcija dienā izmaksā 1,14 euro, ~ 54 dienas, tas ir 246 euro.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.10.2014. uzsākt brīvpusdienu apmaksu novada skolās 4.klašu skolēniem pilnā
apmērā, paredzot finansējumu 3164 euro.
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, izglītības iestādēm, pašvaldības
grāmatvedībai.
Lēmums nododams izpildei: Izglītības iestādēm, pašvaldības grāmatvedībai.

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.235.
25.09.2014.

5.§
Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pedagogu algām
Pamats
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba
samaksas noteikumi"
Mērķis
Grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu
darba samaksas noteikumi" piemērošana Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu atalgojuma noteikšanā 1.7. izteikt 1. pielikuma 4. tabulu šādā
redakcijā:
"Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (euro)
3) tabula
Nr. Pedagoga amata (profesijas)
p. k. nosaukums

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par
10

1.

Izglītības metodiķis valsts
dibinātā izglītības atbalsta
iestādē

405

428

435

2.

Izglītības metodiķis

405

413

420

3.

Pedagogs

405

413

420"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.
Izvērtējums
• Līdz grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu
darba samaksas noteikumi" stāšanās spēkā DMMS pedagogu darba samaksa par
slodzi bija EUR 398.40
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā no pašvaldības tiek tarificētas 153 stundas
t.i. 7.2857 pedagoģiskās slodzes.
153 (stundas) : 21(slodze) x EUR 398.40 = 2902.63 x 4 mēneši(IX;X;XI;XII)
11610.52(finansējums bez izmaiņām)+ Darba dēvēja soc.nodoklis 2738.92
153 (stundas) : 21(slodze) x EUR 420.00 = 3060 x 4 mēneši(IX;X;XI;XII)

12240.00(finansējums ņemot vērā MK grozījumus) + Darba dēvēja
soc.nodoklis 2887.42
Lai nodrošinātu Grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos
Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" piemērošanu, pedagogu darba algām līdz
kalendārā gada beigām(IX;X;XI;XII mēnešiem) papildus nepieciešami :
EUR 629.48 + Darba dēvēja soc.nodoklis EUR 148.49
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt DMMS pedagogu darba algām 2014./15.māc. gada septembra, oktobra
novembra, decembra mēnešiem papildus nepieciešamo finansējumu EUR 777.97.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Lindai
Pavlovskai

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.236.
25.09.2014.

6.§
Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2014.gadam
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2014. gada budžeta
grozījumiem.
Izvērtējums:
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pašvaldības budžetā ienākušajiem un papildus
plānotajiem līdzekļiem, saskaņā ar domes lēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir
EUR 3 956 447. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par EUR 322 458. Tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem EUR 312
395, mērķdotācija dzesētavu iegādei EUR 10419, dotācija mācību līdzekļu iegādei EUR
5644, projekta „Jaunatnes politikas indekss” finansējums EUR 1138.Ieņēmumu daļa
samazinās par EUR 7138 no dažādiem nenodokļu ieņēmumiem.
Dundagas novada 25.09.2014. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžeta 2014. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 956 447 un izdevumu EUR 3 988 193 plānu 2014.
gadam, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 113 413 apmērā un izdevumu EUR 126 742
apmērā plānu 2014. gadam. Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi:

Struktūrvienības
nosaukums
Pārvalde
Kolkas pārvalde
Grāmatvedība

Grozītais
Grozītais
plāns uz
"+", "- plāns uz
24.07.2014. "
25.09.2014. Skaidrojums
Ārzemju komandējuma
izdevumi, lēmums Nr. 203 no
166 510
414
166 924 19.08.2014. EUR 414
Kopētāja remonts, datortīkla
25 804
500
26 304 remonts, datorprogrammas
86 278
0
86 278

Dotācijas
sabiedriskām
organizācijām
Kredītprocenti
Skolēnu apmācība
Dzimtsarakstu nod.
01.Kopā
Policija
Pašvaldības policija
Bāriņtiesa
03.Kopā
Būvvalde
Sab. derīgais darbs
Transports
04. Kopā
“Ziemeļkurzemes”proj.

142
35 976
19 904
56 022
17 318
20 137
77 123
114 578

463
0
0
0
1
377
0
0
0
0
0
0
0
0

356

0

39 341
8 668
84 546
13 278
424 425

Pārējā vides aizsardz.

Kolkas saimnieciskais
dienests
Ielu apsaimniekošana
05. Kopā

SIA "Dundagas
veselības centrs"
LAT LIT projekts
07. Kopā
Sports
Bibliotēkas
Kubalu skola- muzejs

142
35 976
19 904
56 022
17 318
20 137
77 123
114 578
356

207 011 4 619

Dzesētavas mednieku
kolektīviem no valsts budžeta
mērķdotācijas EUR 10419, EUR
5800 līdzekļu atlikums no
217 431 malkas iepirkuma uz atlikumu

229 912

-500

uz Kolkas pagasta pārvaldes
229 412 budžetu.

119 936
557 215

0
4
118

NĪN
Attīstības nodaļa
06. Kopā

Līdzfinansējums biedrības
"Randalist" projektam EUR 463
39 804 lēmums Nr. 209 no 28.08.2014.
8 668
84 546
13 278
425 802

119 936
567 134
Plānoto līdzekļu samazinājums (
rezervētie līdzekļi membrāna
122 012 filtra uzturēšanai)
77 218

214 499

-15
269
0
-15
269

199 230

40 354
20 714
61068
27 933
90 183

0
0
0
0
0

40 354
20 714
61068
27 933
90 183

47 663

0

47 664

137 281
77 218

Pils

251 372 6 161

Valsts mērķdotācijas sadale
lēmums Nr. 213 no 28.08.2014.
māksliniecisko kolektīvu
vadītājiem EUR 2161, barona
257 533 vannas istabai no KKF EUR 4000

Projekts "Jauniešu
komandas
neiespējamā misija"
Projekts "Dundagas
novada jaunatnes
politikas indekss"
Kolkas tautas nams

Avīze
08. Kopā

0 4 603
0 1 666

58 134
25 200
500485

360
0
12
790

PII "Kurzemīte"

243 116 7 240
PII "Rūķītis"

77 626 3 920
Dundagas vsk.

Skolas piens
Kolkas pamatsk.

Kolka internāts

626 618
6 018

182
865
0

197 934
19 858

40
966
0

4 603 Proj. Līg. Nr. 4-33/23
1 666 Proj. Līg. Nr. 4-31/10
Valsts mērķdotācijas sadale
lēmums Nr. 213 no 28.08.2014.
māksliniecisko kolektīvu
58 494 vadītājiem
25 200
513275
Papildus finansējums nojumju
jumtu uzlikšanai EUR
229,28.08.2014. lēmums Nr.211,
papildus finansējums
darbinieku atlīdzībai, lēmums
Nr. 212 no 28.08.2014. EUR
3711, septembra lēmums par
pedagogu darba samaksu
novada pirmskolas izglītības
pedagogiem EUR 2241,
mērķdotācija māc. līdz. un
250 356 literatūrai EUR 1059
Septembra lēmums par
pedagogu darba samaksu
novada pirmskolas izglītības
pedagogiem EUR 513, valsts
budžeta mērķdotācija EUR
3105, Mērķdotācija māc. līdz. un
81 546 literatūrai EUR 302
Stipendijām, lēmums Nr. 206 no
28.08.2014. EUR 1400,
septembra lēmums par papildus
finansējumu kāpņu dekoratīvai
krāsošanai EUR 1919,
brīvpusdienas 4. klasei EUR
3164, mērķdotācijas pedagogu
atlīdzībai EUR 167 416,
mērķdotācija māc. līdz. un
809 483 literatūrai EUR 6030
6 018
Mērķdotācija māc. līdz. un
literatūrai, valsts budžeta
mērķdotācija pedagogu
238 900 atlīdzībai EUR 40966
19 858

MM skola

176 836 8 199
12 971
0

Mazirbes projekts
Mazirbe

225 236
1586213

09.Kopā

77
494
320
684

Sociālais dienests
Pansija Jaundundaga

41 117 1 500

Asistenta pakalpojumu
42 617 nodrošināšana

20 665

20 665

Pabalsti
10. Kopā
Kredītsaistības
Kopā
KOPĀ PAVISAM

kabineta remonts DMM skolā,
28.08.2014. lēmums Nr.211 EUR
4938, darbu koordinēšana EUR
800, Valsts mērķdotācijas sadale
lēmums Nr. 213 no 28.08.2014.
māksliniecisko kolektīvu
vadītājiem EUR 360, valsts
budžeta mērķdotācija atlīdzībai
EUR 927, septembra lēmums
par papildus finansējumu
pedagogu atlīdzībai EUR 778,
185 035 interešu izglītība EUR 396
12 971
Valsts budžeta mērķdotācija
pedagogu atlīdzībai un iestāžu
302 730 uzturēšanas izdevumiem
1906896

88 208
149990
172 024
172024
3 836 519

0
-1
500
0
0
0
323
698

Asistenta pakalpojumu
86 708 nodrošināšana
149990
172 024
172024
4 160 217

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu EUR 210 440 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 76 622
apmērā, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai.
2014. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir EUR 6 670 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 51 641.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2014.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.
11 „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2014. Gadam grozījumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs
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7.§
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 2014. 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 2014. gadā”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
Lēmums nododams izpildei: centrālā administrācija.
Domes priekšsēdētājs
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8.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.24 „Par
Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants, 14. panta pirmās daļas 2. punkts un otrās daļas 3.
un 5. punkts, 15. panta pirmās daļas 1. punkts, 21. panta pirmās daļas 27. punkts.
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.24.
Izvērtējums
Iepirkuma procedūras rezultātā, būvdarbu izmaksas ir par lielāku summu nekā
sākotnēji tika plānots, bet minētais sadārdzinājums nesasniedz 10% apmēru. Kopējās
projekta izmaksas ir palielinājušās par 8,5%. Ņemot vērā projekta finanšu
sadārdzinājumu, SIA “Kolkas ūdens” ir aktualizējis projekta “Finanšu analīzes modeli” un
iesniedzis to Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.24 „Par Dundagas
novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai” un turpmāk:
1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finansēšanas plānu:

1.1.
1.1.1.

Rādītāji
%
EUR
Kopējās izmaksas (1.1.+1.2.),
583 143,94
t.sk.:
Kopējās
attiecināmās 100 443 926,04
izmaksas (1.1.1.+1.1.2.), t.sk.:
Dundagas
novada
domes
ilgtermiņa
aizņēmums 15
ieguldīšanai SIA „Kolkas ūdens”

66
588,91
ieguldījums

pašvaldības

1.1.2.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

pamatkapitālā
ERAF līdzfinansējums
Neattiecināmās
izmaksas
(1.2.1.+1.2.2.), t.sk.:
Dundagas
novada
domes
ilgtermiņa
aizņēmums
ieguldīšanai SIA „Kolkas ūdens”
pamatkapitālā
Likuma „Par pievienotas vērtības
nodokli” 142. panta kārtībā Īpašs nodokļa piemērošanas
režīms
būvniecības
pakalpojumiem

85

377 337,13
139 217,90
41 781,14
ieguldījums

pašvaldības

97 436,76 (PVN) PVN likuma 142.
panta nosacījumi

2. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4.Apstiprināt šādus investīcija projekta būvdarbu indikatorus:
Pasākums

Pasākuma mērķis

Veicamie uzdevumi

U1

Ūdens ņemšanas
vietas
sakārtošana
Esošo NAI iekārtu
daļēja demontāža
un jaunu NAI
iekārtu izbūve

Jauna
urbuma
izbūve,
dziļurbuma sūknis
Vienas akas tamponāža
NAI BIO 100 iekārtu izbūve
NAI teritorijas labiekārtošana
Dūņu sūkņa uzstādīšana pie
jaunajām NAI iekārtām
Septisko
notekūdeņu
pieņemšanas tvertnes izbūve
Galvenās KSS ( Nr. 3) izbūve NAI
teritorijā
Pārvietojuma dīzeļģeneratora
uzstādīšana
Divu esošo KSS rekonstrukcija –
KSS Nr. 2 „Priežu” (pārcelts no
privātās zemes) un KSS Nr.1 pie
Tautas nama
Spiedvada rekonstrukcija no
pārnestajām KSS Nr. 2
Esošo kanalizācijas pašteces
tīklu rekonstrukcija

K1

K2

K3

Notekūdeņu
plūsmas
nodrošināšana

Notekūdeņu
noplūžu
mazināšana

Raksturojums
mērvienībās
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
1 komplekts
2 komplekti

91 m
1374 m

3. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Projekta līdzfinansēšanā nodrošināt Dundagas novada pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmumu ieguldīšanai SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā.”
4. Izteikt lēmuma 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotas
vērtības nodokli” 142. pantu - Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības
pakalpojumiem un normu par priekšnodokļa atskaitīšanu”
Lēmums nosūtāms SIA „Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei SIA „Kolkas ūdens”

Domes priekšsēdētājs
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9.§
Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts un likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 25.panta pirmā daļa.
Mērķis
Izveidot dienesta viesnīcu.
Izvērtējums
Ar 2011.gada 24.novembra Dundagas novada domes lēmumu 9.§ Nr. 325 dzīvoklim tika
mainīts lietošanas mērķis no dzīvojamām telpām uz nedzīvojamām. Tagad šim
dzīvoklim nepieciešams piešķirt dienesta viesnīcas statusu, lai varētu izīrēt pašvaldībā
strādājošiem speciālistiem. Līdz ar to nepieciešams atcelt iepriekšminētā lēmuma
1.punktu.
Dundagas novada pašvaldībai piederošs dzīvoklis Nr.17, Maija ielā 4, Dundagā līdz šim
piešķirts pašvaldībā darbu uzsākušiem speciālistiem uz dienesta pienākumu pildīšanas
laiku, kuriem darbu uzsākot nav bijusi dzīvojamā platība. Pašvaldība saskaņā ar likumu
“Par dzīvojamo telpu īri” var noteikt saviem īpašumiem dienesta viesnīcas statusu un
izīrēt pašvaldībā strādājošiem speciālistiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt 2011.gada 24.novembra Dundagas novada domes lēmuma Nr. 325 “Par telpām
Meža dienestam” 1.punktu.
2. Noteikt dzīvoklim Nr.17, Maija ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
kadastra Nr.8850 900 0492 dienesta viesnīcas statusu.
Izpildes termiņš – līdz domes sēdei 2014.gada oktobrī.
Lēmums nododams izpildei: Nekustamo īpašumu speciālistam un Būvvaldei

Domes priekšsēdētājs
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10.§
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu
uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku
Pamatojums
Visvalža Radeļa iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/397No 9.09.2014, Likums „Par dzīvojamo
telpu īri” 23. un 26.pants
Mērķis
Lemt par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējums
Ar šā gada 8.augustu V. Radelis sācis darbu Dundagas novada pašvaldībā. Deklarētā
dzīvesvieta ir Liepājas pilsēta uz izpilddirektora pienākumu pildīšanas laiku
nepieciešama dzīvojamā platība.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pantu pašvaldība var izīrēt
Visvaldim Radelim dienesta viesnīcas telpas Maija ielā 4, dz.17 uz darba pienākumu
pildīšanas laiku Dundagas novada pašvaldībā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Visvaldi Radeli par dienesta viesnīcas
telpām Nr.17, Maija ielā 4, Dundagā uz darba tiesisko attiecību laiku Dundagas
pašvaldībā.
Lēmums nosūtāms: V. Radelim
Lēmums nododams izpildei: nekustamo īpašumu speciālistam

Domes priekšsēdētājs
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11.§
Par piedalīšanos projektā
Pamats
1. Biedrības “Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” iesniegums Nr.DD-326.2/14/372-D.
2. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursa IX kārtu
Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Mērķis
Ierīkot bērnu rotaļu un spēļu laukumu labiekārtot atpūtas vietu skolas teritorijā mazās
skolas bērniem un Dundagas iedzīvotājiem ar maziem bērniem.
Izvērtējums
Saņemts biedrības “Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu pašvaldībai piederošā īpašumā Dundagā, Saules ielā 8, ar
kadastra Nr.8850 020 0188 ( Mazā skola ) 0,036 ha platībā projekta “Bērnu laukuma
izveide Dundagas Mazās skolas teritorijā”. Zemes noma nebūs vajadzīga ja projekta
iesniedzējs ir pašvaldība, jo reālais teritorijas uzturētājs būs pašvaldība. Tāpēc projektu
sagatavos biedrība kopā ar Dundagas vidusskolu. Līdzekļus projekta īstenošanai plānots
iegūt piedaloties projektā, kuru izsludinājusi Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija”. Konkursa IX kārta Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta
realizācijai plānotais zemes gabals atrodas blakus sporta zālei un pašlaik ir neizmantots
un nesakārtots. Realizējot projektu šī teritorija tiks sakārtota.
Projektā paredzēts uzstādīt sekojošus elementus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balansējamā lenta
Bluķi ar šaha galdu (1.0 x 1.0 metri)
Lielais tornis
Šūpoles
Sols ar atzveltni uz cinkotas metāla
kājas
Atkritumu urna uz cinkota metāla
kājas
Teritorijas labiekārtošana

1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
1 gab.

830.00
290.00
3550.00
830.00
250.00 x
2=500.00
145.00

KOPĀ bez PVN
21% PVN
Pavisam

300.00
6445.00
1353,45
7798,45

Cenā ietilpst elementu izgatavošana no ozolkoka, impregnēšana, eļļošana, visas
nepieciešamās detaļas, transports un uzstādīšana. Izstrādājumiem tiek dota divu gadu
garantija, nodrošinām ar pēc garantijas servisu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iesniegt projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Dundagā Saules ielā 8” par kopējo
summu EUR 7798,49, attiecināmās izmaksas EUR 6445,00 Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā". Pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN
summa.
2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolai, Dundagas vidusskolas atbalsta biedrībai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola

Domes priekšsēdētājs
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12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
12.1. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu H.G.K.
ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka H.G.K. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu Dundagas novada Kolkas pagasta „Stirniņi” (kadastra Nr.8862
004 0001), ir uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 25.septembrī kopējais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir € 935.42 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 42
centi). 27.03.2011. maksāšanas paziņojums 11-1245, kas stājās spēkā 06.03.2011. un
kļuva neapstrīdams 27.04.2011., 16.02.2012. maksāšanas paziņojums 12-679, kas stājās
spēkā 24.02.2012. un kļuva neapstrīdams 16.03.2012., 14.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-938, kas stājās spēkā 22.02.2013. un kļuva neapstrīdams 14.03.2013.,
29.01.2014. maksāšanas paziņojums 14-842, kas stājās spēkā 06.02.2014.un kļuva
neapstrīdams 29.02.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 07.augustā ar vēstuli Nr .DD-323.1/14/308 brīdināja H.G.K., ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņam jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka H.G.K. nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu

administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no H.G.K.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piedzīt no H.G.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personīgā Pamatparāds
konta Nr. (euro)

Nokavējum
a nauda
(euro)

Kopā
(euro)

2095

645.44

289.98

935.42

KOPĀ

645.44

289.98

935.42

Saņēmēja
iestāde

Konts

Dundagas
novada
pašvaldība

AS „Swedbank”; konta
Nr. LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22 vai
AS „Citadele banka”;
konta Nr.
LV65PARX0007506490
002; kods: PARXLV22

2) Parādu piedzīt:
12.2. norakstot līdzekļus no H.Gr.K. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no
darba algas;
12.3. vēršot piedziņu uz H.G.K. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais
akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts
sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: H.G.K., adrese: xxx, Rīga LV-1010
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam
Domes priekšsēdētājs
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12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
12.2. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu R.M. ir
atbildīga par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka R.M. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu Dundagas novada, Dundagas pagasta „Ausekļi” (kadastra
Nr.8850 021 0048), ir uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 25.septembrī
kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir € 905.40 (deviņi simti pieci euro un 40
centi). 02.04.2011. maksāšanas paziņojums 11-1389, kas stājās spēkā 10.04.2011. un
kļuva neapstrīdams 02.05.2011., 02.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-1819, kas
stājās spēkā 10..03.2012. un kļuva neapstrīdams 02.04.2012., 19.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-1476, kas stājās spēkā 27.02.2013. un kļuva neapstrīdams 19.03.2013.,
30.01.2014. maksāšanas paziņojums 14-1542, kas stājās spēkā 06.02.2014.un kļuva
neapstrīdams 01.03.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 07.augustā ar vēstuli Nr .DD-323.1/14/306 brīdināja R.M., ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņai jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka R.M. nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu

administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no R.M.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no R.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personīg
ā konta
Nr.
1410

Pamatparāds
(euro)

Nokavējuma
nauda (euro)

Kopā
(euro)

508.14

379.33

887.47

4904

13.12

4.81

17.93

KOPĀ

521.26

384.14

905.40

Saņēmēja
iestāde

Konts

Dundagas
novada
pašvaldīb
a

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22 vai
AS
„Citadele banka”; konta
Nr.
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22

2. Parādu piedzīt:
2.1. norakstot līdzekļus no R.M. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no darba
algas;
2.2. vēršot piedziņu uz R.M. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais
akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts
sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: R.M., adrese: xxxx Dundagas nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam
Domes priekšsēdētājs
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12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
12.3.Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu I.B. ir
atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka I.B. nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus
par īpašumu Dundagas novada „Pommas” (kadastra Nr.8850 007 0001), ir uzsākts
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 25.septembrī kopējais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir € 788.33 (septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 33 centi).
27.02.2011. maksāšanas paziņojums 11-247, kas stājās spēkā 05.02.2011. un kļuva
neapstrīdams 27.02.2011., 07.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2182, kas stājās
spēkā 15.03.2012. un kļuva neapstrīdams 08.04.2012., 11.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-556, kas stājās spēkā 18.02.2013. un kļuva neapstrīdams 11.03.2013.,
27.01.2014. maksāšanas paziņojums 14-208, kas stājās spēkā 04.02.2014.un kļuva
neapstrīdams 27.02.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 07.augustā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/307 brīdināja I.B, ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņai jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka I.B. nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu

administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no I.B.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no I.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personīgā Pamatparāds
konta Nr. (euro)
362

531.29

Nokavēju
ma nauda
(euro)
246.33

Kopā
(euro)

Saņēmēja
iestāde

Konts

Dundagas
novada
pašvaldība

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22 vai
AS
„Citadele banka”; konta
Nr.
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22

777.62

4021

8.04

2.67

10.71

KOPĀ

539.33

249

788.33

2. Parādu piedzīt:
2.1. norakstot līdzekļus no I.B. kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no darba
algas;
2.2. vēršot piedziņu uz I.B. mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma
70.panta otrā daļa nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms,
ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī
tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: I.B. adrese: xxx Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.245.
25.09.2014.

12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
12.4. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu SIA
ARTŪRS DIVI (reģistrācijas nr.41203015495) ir atbildīgs par nekustamā īpašuma
nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka SIA ARTŪRS DIVI nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu Dundagas novada Dundagas Brīvības iela 4 (kadastra Nr.8850
520 0509) un Dundagas novada Dundagas Brīvības iela 6 (kadastra Nr.8850 020 0246),
ir uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 25.septembrī kopējais nekustamā
īpašuma nodokļa parāds ir € 1062.86 (viens tūkstotis sešdesmit divi euro un 86 centi).
19.04.2011. maksāšanas paziņojums 11-1895, kas stājās spēkā 26.04.2011. un kļuva
neapstrīdams 19.05.2011., 08.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2286, kas stājās
spēkā 15.03.2012. un kļuva neapstrīdams 08.04.2012., 06.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-1192, kas stājās spēkā 14.02.2013. un kļuva neapstrīdams 06.03.2013.,
29.01.2014. maksāšanas paziņojums 14-965, kas stājās spēkā 06.02.2014.un kļuva
neapstrīdams 29.02.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 07.augustā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/309 brīdināja SIA ARTŪRS DIVI , ka viena mēneša laikā no brīdinājuma
saņemšanas dienas viņiem jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudu. Izskatot Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Nekustamā īpašuma nodokļa administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada
domes Finanšu komiteja konstatēja, ka SIA ARTŪRS DIVI nav samaksājis nekustamā
īpašuma nodokli.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no SIA ARTŪRS DIVI.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no SIA ARTŪRS DIVI nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

1172

Pamatparā
ds
(euro)
74.34

Nokavējuma
nauda
(euro)
16.50

90.84

3843

605.01

133.85

738.86

3769

190.92

42.24

233.16

KOPĀ

870.27

192.59

1062.8
6

Personīgā
konta Nr.

Kopā
(euro)

Saņēmēja
iestāde

Konts

Dundagas
novada
pašvaldība

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22 vai
AS
„Citadele banka”; konta
Nr.
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22

2. Parādu piedzīt:
1.1.

norakstot līdzekļus no SIA ARTŪRS DIVI kontiem kredītiestādēs.

1.2.

vēršot piedziņu uz SIA ARTŪRS DIVI mantu (kustamo un nekustamo
īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā
(pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā
daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots
adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa nosaka, ja rakstveida
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā
dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: SIA ARTŪRS DIVI, adrese: xxxx , Dundagas pagasts, Dundagas novads,
LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.246.
25.09.2014.

13.§
Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Kadiķu nora”
Pamats
I.K. 28.08.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 04.09.2014. ar
Nr.DD-3-26.2/14/384-K).
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi I.K. 28.08.2014.
iesniegums
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
04.09.2014.
ar
Nr.DD-3-26.2/14/384-K), kurā tiek lūgts pārskatīt un mainīt nekustamā īpašuma
„Kadiķu Nora” lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve” uz „neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
I.K. īpašumā Saunaga ciemā Kolkas pagastā atrodas 0,3130 ha liels nekustamais īpašums
„Kadiķu Nora” ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0112 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Kadiķu Nora”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0112.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” nekustamais
īpašums „Kadiķu Nora” atrodas „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijā” (MG), kurā
ir atļauts veidot apbūvi.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informāciju, nekustamajam īpašumam „Kadiķu
Nora” 0,3130 ha platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
Nekustamajā īpašumā „Kadiķu Nora” neatrodas būves, tam nav pievilktas un izbūvētas
inženierkomunikācijas. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punktu, lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV
nodaļā minētajām prasībām.

Dundagas novada Dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma „Kadiķu Nora” ar kadastra Nr. 8862 005 0112 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0112, 0,3130 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods
0600).
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) I.K.: adrese: xxxx Talsu nov., LV – 3201.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.247.
25.09.2014.

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klajumi”
Pamats
1) D.L. 08.09.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 08.09.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/391-L)
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Klajumi” ar kadastra Nr. 8850 015 0023 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Klajumi”) kopplatība ir 8,5ha, tas atrodas Mazalakstes
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 015 0023, 8,5ha platībā.
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Klajumi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0023 sadalīt divās daļās, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,85ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
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” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Klajumi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0023
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Klajumi” (kadastra
Nr. 8850 015 0023) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0023,
sadalot to divās daļās (1. pielikums).
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: Personīgi D.L.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.248.
25.09.2014.

15.§
Par vietvārda „Dundagas dīķis” piešķiršanu
Pamats
Ministru kabineta noteikumi Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2, 28.1,
61.punkts
Mērķis
Piešķirt vietvārdu ģeogrāfiskam objektam (dīķim) Dundagas ciemā.
Izvērtējums
Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemā esoša ūdenskrātuve (dīķis)
saskaņā ar VZD kadastru daļēji atrodas:
1. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dundagas Dīķis” (kadastra
Nr.8850 020 0270) zemes vienībā (kadastra apzīmējums 8850 020 0270) (6,13 ha
zem ūdens) ar oficiālo reģistrēto vietvārdu „Dzirnavezers” ,
2. AS „Latvijas Valsts meži” īpašuma „Valsts mežs Dundaga - Centrālais” (kadastra
Nr.8850 002 0117) zemes vienībā (kadastra apzīmējums 8850 020 0222) (4,0259
ha zem ūdens) un oficiālo reģistrēto vietvārdu „Dundagas parka dīķis”.
Esošā ūdenskrātuve (dīķis) ir vienots ģeogrāfisks objekts, tādēļ tam būtu
nepieciešams viens vietvārds (nosaukums). Nav pieejama vēsturiska informācija, ka ar
dīķi būtu saistīta tāda būve, kā dzirnavas.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”:
24. Pašvaldības piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina
vietvārdu statusu un precizē to rakstības formu šādiem to teritorijā esošiem
ģeogrāfiskajiem objektiem:
24.2. pilsētu daļām, ciemu daļām, dīķiem, ūdenskrātuvēm, mazajām
hidroelektrostacijām, parkiem, kapsētām, nekustamajiem īpašumiem;
28. Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus ģeogrāfiskajiem objektiem
piešķir, kā arī vietvārdu statusu maina un rakstības formu precizē atbilstoši
normatīvajiem aktiem un saskaņā ar vietvārdu piešķīrējinstitūcijas lēmumu:
28.1. pēc attiecīgās vietvārdu piešķīrējinstitūcijas iniciatīvas.

61. Ja vietvārds nav apstiprināms ar ārējo normatīvo aktu vai nav reģistrējams citā
valsts informācijas sistēmā, attiecīgā vietvārdu piešķīrējinstitūcija piecu darbdienu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas par vietvārda piešķiršanu un apstiprināšanu, statusa maiņu
vai rakstības formas precizēšanu iesniedz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā šā
lēmuma kopiju vai izrakstu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemā esošam ģeogrāfiskam
objektam (dīķim), kurš daļēji atrodas Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Dundagas Dīķis” (kadastra Nr.8850 020 0270) zemes vienībā (kadastra apzīmējums
8850 020 0270) ar reģistrēto vietvārdu „Dzirnavezers” un AS „Latvijas Valsts meži”
īpašuma „Valsts mežs Dundaga - Centrālais” (kadastra Nr.8850 002 0117) zemes vienībā
(kadastra apzīmējums 8850 020 0222) ar reģistrēto vietvārdu „Dundagas parka dīķis”,
piešķirt jaunu kopīgu vietvārdu „Dundagas dīķis”. (1.pielikums)
2. Nosūtīt pieņemtā lēmuma kopiju Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai.
Lēmums nosūtāms: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Ojāra Vācieša iela 43,
Rīga, LV-1004
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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16.§
Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 10.3. punkts.
Mērķis
Piedalīšanās biedrības ”Latvijas Piļu un muižu asociācija” organizētajā pieredzes apmaiņas
braucienā uz Sanktpēterburgu no 2014.gada 17.-21.septembrim.
Izvērtējums
Biedrība „Latvijas Piļu un muižu asociācija” organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz
Sanktpēterburgu 2014.gada 17.-21.septembrim. Programmas ietvaros notiks tikšanās ar
Sanktpēterburgas valdības Kultūras un vēstures pieminekļu valsts kontroles,
aizsardzības un izmantošanas komitejas pārstāvjiem.
Dundagas novada pašvaldība ir biedrības „Latvijas Piļu un muižu asociācija” biedrs un
pieredzes apmaiņas braucienā komandē Dundagas kultūras pils direktori B.Dūdu.
Pašvaldībai nepieciešams segt komandējuma dienas naudu: EUR 29,00 par katru dienu,
kopā EUR 58,00 par 1 dienu Igaunijā un 1 dienu Krievijā, EUR 46,00 apmērā par katru
dienu kopā EUR 138,00 par 3 dienām Sanktpēterburgā. Kopā EUR 196,00.
Dundagas novada Dome nolemj:
Komandēt Baibu Dūdu uz Sanktpēterburgu šā gada 17.-21. septembrim, kā arī
segt komandējuma dienas naudu EUR 196,00 apmērā. Piešķirt no Kultūras pils budžeta
ietaupītiem līdzekļiem EUR 196,00 ārzemju komandējuma izdevumiem. Ņemt vērā pie
budžeta grozījumiem.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Vecvagari”
Pamats
1.
I. T. 22.09.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 22.09.2014.
ar Nr.DD-3-26.2/14/422-T).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Vecvagari” ar kadastra Nr. 8850 009 0013 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Vecvagari”) kopplatība ir 121,62 ha, tas atrodas Muņu
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu
8850 009 0013 un 8850 009 0014.
Nekustamā īpašuma „Vecvagari” īpašnieks V.T. ir pilnvarojis I.T. (turpmāk –
pilnvarotā persona) pārvaldīt, pārzināt un rīkoties ar nekustamo īpašumu „Vecvagari”,
tai skaitā veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Pilnvarotā persona vēlas nekustamā īpašuma „Vecvagari” 101,50 ha lielo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0013, kuru 35,6 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 63,1 ha meži, 0,8 ha zem ūdens, 1,3 ha zem ēkām,
0,2 ha zem ceļiem un 0,5 ha citas zemes sadalīt divās daļās, atdalot zemes vienību
aptuveni 62,2 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai plānots piešķirt nosaukumu
„Mežvagari”.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

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” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0013
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu
teritorijas” (MT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka „Lauksaimniecības teritorijai” (LT):
„Zemesgabala minimālā platība – 0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT)
nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes
vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no valsts vietējā autoceļa V1307
Dundaga - Melnsils.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvagari”
(kadastra Nr. 8850 009 0013) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009
0013, sadalot to divās daļās (1. pielikums).
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
2) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: I.T., xxxx., Dundagas nov., LV-3270
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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18.§
Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem
Pamats
Valts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.928.
Mērķis
Pateikties personām, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Dundagas novada
iedzīvotājiem.
Izvērtējums
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu; Ministru
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 2.punktu, izstrādāts jauns Dundagas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikuma projekts. Tas nosaka:
•
•
•
•
•

Apbalvojuma veidus un dibināšanas mērķus;
Apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtību;
Ierosinājumu izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību;
Apbalvojumu pasniegšanas kārtību un apbalvoto personu reģistru;
Apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

Dundagas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma projektu
pēc
apstiprināšanas Dundagas novada domē paredzēts iesniegt apstiprināšanai Valsts
heraldikas komisijā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbalstīt ,,Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” projektu ar
grozījumiem;
2. Atbalstīt ,, Apbalvojumu komisijas nolikums” projektu;

3. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
4. Priekšlikumus par komisijas sastāvu izskatīt Attīstības un plānošanas un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju sēdēs oktobrī.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, centrālās administrācijas vadītājs
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19.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 12.augustā saņemts A.H. dzimušas xxxx ,
deklarētas Dundagas novada, Dundagas pagasta, xxxx, rakstveida iesniegums, reģ. Nr.
DD-3-26.2/14/360-H., kurā lūgts anulēt ziņas par V.L., dzimuša xxxx, deklarēto
dzīvesvietu adresē Raiņa iela 15, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Iesniegumā A.H. norādījusi, ka V.L. minētajā adresē faktiski nedzīvo, jo apmēram pirms 2
gadiem mainījis dzīvesvietu uz Talsiem, taču adresi nav mainījis.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Savukārt Administratīvā procesa likuma
59.panta (1) un (2) daļa nosaka ka, pēc administratīvās lietas ierosināšanas, lai
pašvaldība pieņemtu attiecīgo lēmumu, tai nepieciešams iegūt informāciju, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir nepieciešama.
2.1. Pašvaldība 2014.gada 22.augustā elektroniski pieprasīja informāciju no Talsu
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņas par nekustamo īpašumu „Vārpa” (Raiņa ielā
15, Dundagā), Dundagas pagasts, Dundagas novads un konstatēja, ka 1998.gada
1.septembrī izsniegta Zemesgrāmatas apliecība, kas apliecina, ka minētā nekustamā
īpašuma īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz A.H. vārda, nodalījums Nr.879,
kadastra numurs: 8850 020 0075, (pievienota zemesgrāmatas izdruka uz 1 lp.).
(…) Lēmuma daļā ir personas datus saturoša informācija, kas nav publicējama.
3. Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Tādēļ, lai izvērtētu A.H. iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par V.L. deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2014.gada 26.augustā nosūtīja V.L.
vēstuli pa pastu ierakstītā sūtījumā, ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules
saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par A.H. iesniegumā
minētajiem faktiem, vai arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt
deklarētam iepriekšminētajā adresē. Viedokļa noskaidrošana nepieciešama, lai
pašvaldība iegūtu apstiprinājumu, un pēc visu apstākļu izvērtēšanas varētu pieņemt
attiecīgu lēmumu.
3.1. Konstatēts, ka V.L. noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un dokumentus
iesniedzis, kas apliecinātu tiesisko pamatu, tātad secināms, ka persona minētajā adresē
faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, līdz ar to viedokļa noskaidrošana nav iespējama.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā A.H. 2014.gada 12.augusta iesniegumā un mutiski norādīto, kā arī
pašvaldības papildus noskaidroto un ievērojot to, ka V.L. nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai
zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Iepriekš minētais apstiprina, ka ziņas
par V.L. deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus, Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2)punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par V.L., personas kods ......-..... deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Raiņa iela 15.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta (3) daļai administratīvais akts, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas
pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
A.H. un V.L. vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā,
Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
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20.§
Par dzīvokļu jautājumiem
20.1. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
L.Ķ. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/357-Ķ no 12.08.204 Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
(…) Lēmuma daļā ir personas datus saturoša informācija, kas nav publicējama.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt dzīvojamo platību “Baltā skola” dzīvoklis Nr.6, Alakstes ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā L.Ķ. p.k. xxxx 1 gadu.
Lēmums nosūtāms: L. Ķ.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.
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20.§
Par dzīvokļu jautājumiem
20.2. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
K.L. iesniegums Nr.DD-3-26.2/13/387-L no 5.09.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkts. Sociālā
dienesta atzinums un apsekošanas akts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
(…) Lēmuma daļā ir personas datus saturoša informācija, kas nav publicējama.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamo platību K.L. Kolkas ciema “Zītaros” dz. 1 uz vienu gadu.
2. Parakstot īres līgumu, parakstīt arī saistību rakstu par parādsaistību izpildi pret
pašvaldības SIA „Kolkas Ūdens”.
Lēmums nosūtāms: K. L.
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldei.

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.255.
25.09.2014.

20.§
Par dzīvokļu jautājumiem
20.3. Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
R.B. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/368-B no 20.08.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkts. Sociālā
dienesta atzinums un apsekošanas akts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
(…) Lēmuma daļā ir personas datus saturoša informācija, kas nav publicējama.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt R.B. dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: R. B.
Lēmums nododams izpildei: Nekustamo īpašumu speciālistam.

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.256.
25.09.2014.

21.§
Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
Pamats
•

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§))

Mērķis
Veikt izmaiņas Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
Izvērtējums
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” (Turpmāk – Nolikums).
Nolikuma 3.1. punkts paredz, ka komisijas sastāvā ir iekļauts izglītības speciālists.
Pamatojoties uz darba attiecībām ar izglītības speciālistu Uldi Katlapu, viņš ar 2013.gada
26.septembra Dundagas novada domes lēmumu Nr. 201. „Par Interešu izglītības
programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”, tika apstiprināts
komisijas sastāvā, un, saskaņā ar Nolikumu, ieņēma komisijas priekšsēdētāja vietnieka
amatu.
Sakarā ar Dundagas novada izglītības speciālista Ulda Katlapa darba uzteikumu
(reģ. 11.09.2014. ar Nr.DD-3-26.2/14/404-K), nepieciešams veikt izmaiņas Dundagas
novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
sastāvā – izslēgt Uldi Katlapu no komisijas sastāva ar 01.10.2014.
Ņemot vērā iepriekš minēto
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.10.2014. no Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāva izslēgt Uldi Katlapu.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, grāmatvedība
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.257.
25.09.2014.

23.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Veidnieki”
Pamats
1.
SIA „Metrum” 23.09.2014. iesniegums Nr. 471_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 23.09.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/425-M).
Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums Nr. 292 „Par zemes ierīcības
2.
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
3.
Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmums Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
4.
Dundagas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmums Nr. 192 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
5.
Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums Nr. 217 „Par novada domes
lēmumu atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Veidnieki””.
6.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
7.
8.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Veidnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070
trijās zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas
iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu Nr. 292. „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” (turpmāk - lēmums Nr.292)
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki” ar
kadastra
Nr.
8850 021 0070 (turpmāk - nekustamais īpašums „Veidnieki”) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 021 0070 sadalīšanai trīs daļās.
Ar Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” (turpmāk - lēmums Nr.145) tika izdarīti
grozījumi lēmumā Nr.292 un atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā

īpašuma „Veidnieki” sadalīšanai piecās daļās. Lēmums tika papildināts ar 7.punktu, kas
noteica, ka 1.zemes vienības minimālais platums ir jānosaka ne mazāku par 12 metriem.
Ar Dundagas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmumu Nr. 192 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” (turpmāk - lēmums Nr.192). laboja
7.punktu un tas noteica, ka 1.zemes vienības minimālais platums ir jānosaka ne mazāku
par 8 metriem.
Ar Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr. 217 „Par novada domes
lēmumu atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Veidnieki””
(turpmāk - lēmums Nr.217) tika atcelts Dundagas novada domes lēmums Nr.145 un
lēmums Nr.192.
Nekustamā īpašuma „Veidnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021
0070 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas, ir saskaņots ar
nepieciešamajām institūcijām un fiziskajām personām.
Tiešu piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināta no
pašvaldības autoceļa Mazās darbnīcas – Būdeni, tālākā pa projektētu ceļa servitūtu caur
nekustamā īpašuma „Sniķeri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0010 un
nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0020.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunktu
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki” ar kad. Nr.
8850 021 0070 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070 sadalīšanai
trijās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
3. apbūvētai 21,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Veidnieki” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
4. neapbūvētai 9,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 un neapbūvētai 10,4 ha lielajai zemes
vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Klāviņi” 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 „Metrum” – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201.
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 NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
___________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2014.gada 25.septembra lēmumu Nr.251. (prot.Nr.14., 18.§.)

Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums
2014.gada 25.septembrī
Izdots saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma
2.panta otro daļu un Ministru kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumu Nr.928 "Kārtība, kādā
dibināmi valsts institūciju un pašvaldību
apbalvojumi" 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk arī - pašvaldība) apbalvojumu nolikums
(turpmāk - nolikums) nosaka:
1.1. apbalvojumu veidus un nodibināšanas mērķus;
1.2. apbalvojumu piešķiršanas nosacījumus;
1.3. institūciju amatpersonas un koleģiālās institūcijas, kuras ir tiesīgas ieteikt personas
apbalvošanai;
1.4. ierosinājumu izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību;
1.5. apbalvojumu pasniegšanas un apbalvoto personu reģistrēšanas kārtību.
II. Apbalvojumu veidi un nodibināšanas mērķi
2.

Pašvaldības apbalvojumu veidi to nozīmīguma secībā ir šādi:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Goda raksts;
Atzinības raksts;
Pateicības raksts;
Diploms.

3.
Goda raksts tiek dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgu un ilgstošu devumu
Dundagas novada iedzīvotājiem.
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4.
Atzinības raksts tiek dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgu devumu Dundagas
novada iedzīvotājiem (piemēram, nozīmīga saimnieciskā darbība, nozīmīgs ieguldījums
ģimenes vērtību stiprināšanā, nozīmīgs ieguldījums izglītības, kultūras, sporta vai
sabiedriskajā jomā, drošsirdība).
5.
Pateicības raksts tiek dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgus sasniegumus
(piemēram, izglītojamā un pedagoga nozīmīgi sasniegumi Kurzemes novada, valsts vai
starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās; personas sasniegumi
saimnieciskajā, izglītības, kultūras, zinātnes, sporta u.c. jomās; personas sasniegumi
Dundagas novada popularizēšanā).
6.
Diploms tiek dibināts, lai novērtētu personu gūtos sasniegumus mācību priekšmetu
olimpiādēs, sportā, interešu izglītības un kultūras jomā.
7.
Goda raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs) sniegts nolikuma
1.pielikumā. Atzinības raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs) sniegts
nolikuma 2.pielikumā. Pateicības raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)
sniegts nolikuma 3.pielikumā. Diploma tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)
sniegts nolikuma 4.pielikumā - institūcijai, kas piešķir Diplomu, ir tiesības izmantot arī
citādāka veida Diploma tehnisko aprakstu un krāsainu zīmējumu (paraugu).
III. Apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi
8.
Goda rakstu piešķir par devumu ilgā laika posmā. Atzinības rakstu piešķir par
iepriekšējā gada devumu. Pateicības rakstu un Diplomu piešķir par iepriekšējā gada
sasniegumiem. Iepriekšējais gads nolikuma izpratnē ir vienu gads ilgs laikposms līdz
ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.
9.

Ar Goda rakstu apbalvotai personai piešķir naudas balvu vienas vidējās mēnešalgas apmērā
publiskajā sektorā pēc LR statistikas datiem par iepriekšējo gadu. Ar Atzinības rakstu apbalvotai
personai piešķir naudas balvu 25% apmērā no vienas vidējās mēnešalgas apmēra publiskajā sektorā
pēc LR statistikas datiem par iepriekšējo gadu.

10.
Naudas balvu izmaksā no pašvaldības Centrālās administrācijas šim mērķim
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem kārtējam gadam. Naudas balvu ieskaita apbalvotās personas
norādītajā kontā piecu darba dienu laikā pēc domes priekšsēdētāja rīkojuma parakstīšanas vai
izsniedz personīgi pašvaldības grāmatvedībā. Ja pašvaldības apbalvojumu piešķir par devumu

vai sasniegumu, kurā iesaistītas vairākas personas (piemēram, autori un izpildītāji,
izglītojamais un pedagogs), naudas balvu sadala proporcionāli apbalvoto personu skaitam.
11.
Gada laikā var piešķirt ne vairāk kā vienu Goda rakstu un ne vairāk kā desmit
Atzinības rakstus. Pateicības rakstu un Diplomu piešķiršanas skaits nav ierobežots. Goda
rakstu piešķir tikai vienu reizi mūžā.
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IV. Institūcijas amatpersonas un koleģiālās institūcijas,
kuras ir tiesīgas ieteikt personas apbalvošanai
12.
Tiesības ieteikt personas apbalvošanai ar Goda rakstu, Atzinības rakstu un Pateicības
rakstu ir Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 5.pantā minētajām
personām. Tiesības ieteikt personas apbalvošanai ar Goda rakstu, Atzinības rakstu un
Pateicības rakstu nav Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 6.pantā
minētajām personām.
13.
Personas apbalvošanai ar Diplomu neiesaka. Personas apbalvošanai ar Diplomu
nepiemēro šā nolikuma 16.punktu, IV. un V.nodaļu regulējumu, bet piemēro tās pašvaldības
institūcijas, kuras rīkota pasākuma ietvaros tiek vērtēts personas sasniegums, pašas noteiktu
regulējumu.
14.

Nevienam nav tiesības pašam lūgt, lai viņu apbalvo ar pašvaldības apbalvojumu.

15.

Kandidatūras apbalvošanai neizvirza pēc personas nāves.

16.
Ierosinājums par personas apbalvošanu tiek pausts, aizpildot un iesniedzot nolikuma
5.pielikumā norādīto anketu. Anketu iesniedz pašvaldības Centrālajā administrācijā vai
Kolkas pagasta pārvaldē.
IV. Ierosinājumu izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība
17.
Ierosinājumus par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu izskata Apbalvojumu
piešķiršanas komisija (turpmāk arī - komisija), kuras sastāvu nosaka un nolikumu apstiprina
dome.
18.
Ja komisija atbalstījusi apbalvošanas ierosinājumu, tad pēc lēmuma parakstīšanas
komisijas vadītājs iepazīstina apbalvojamo personu ar komisijas lēmumu un lūdz
apbalvojamo aizpildīt un iesniegt nolikuma 6.pielikumā norādīto anketu. Pēc apbalvojamā
aizpildītas un iesniegtas nolikuma 6.pielikumā norādītās anketas saņemšanas tiek sagatavots
pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojums par apbalvojuma piešķiršanu un komisijas
vadītājs nodod lēmumu publicēšanai pašvaldības interneta vietnē.
19.
Ja komisija nav atbalstījusi apbalvošanas ierosinājumu, tad pēc lēmuma parakstīšanas
komisijas vadītājs par to rakstiski informē ierosinātāju.
V. Apbalvojumu pasniegšanas un apbalvoto personu reģistrēšanas kārtība
20.
Goda raksta un Atzinības raksta pasniegšana notiek reizi gadā, par godu Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai. Pateicības rakstu pasniedz komisijas noteiktā laikā.
21.
Ja apbalvojamais miris līdz pašvaldības apbalvojuma pasniegšanai un piekritis saņemt
apbalvojumu, tad pašvaldības apbalvojumu saņem attiecīgās personas mantinieki.
22.

Apbalvojumu svinīgos apstākļos pasniedz pašvaldības domes priekšsēdētājs.
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23.
Ar apbalvojumiem apbalvoto personu reģistrēšanu veic pašvaldības Centrālā
administrācija.
24.

Apbalvoto personu reģistrā norāda šādu informāciju:

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

apbalvojuma kārtas numuru;
apbalvotās personas vārdu un uzvārdu;
apbalvotās personas personas kodu;
nopelnus, par kuriem persona apbalvota;
darba grupas lēmuma datumu un numuru;
apbalvojuma veidu.
VII. Noslēguma jautājums

25.
Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada
29.septembra nolikumu „Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.

Domes priekšsēdētājs
G.Laicāns

4

1.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Goda raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

5

2.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Atzinības raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

6

3.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Pateicības raksta tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

7

4.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Diploma tehniskais apraksts un krāsains zīmējums (paraugs)

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

8

5.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Ierosinājums par personas apbalvošanu

IEROSINĀTĀJS
Vārds, uzvārds vai nosaukums un
reģistrācijas numurs:

Deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

APBALVOŠANAI IZVIRZĪTĀ PERSONA:
Vārds, uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs:

Apbalvošanai izvirzītās personas devumu vai sasniegumu apraksts:

Vieta, datums:

Paraksts:

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

9

6.pielikums
Dundagas novada pašvaldības
domes
2014.gada
___.___________
nolikumam
Nr._____ "Dundagas novada
pašvaldības
apbalvojumu
nolikums"

Apbalvojamā anketa

APBALVOŠANAI IZVIRZĪTĀ PERSONA:
Vārds, uzvārds vai nosaukums:
Personas kods:

Deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Apliecinu, ka iepazinos ar Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas
__________.gada
_____.__________
lēmumu
Nr.___
"_____________________________________________".
Piekrītu saņemt lēmumā minēto apbalvojumu.
Piekrītu, ka Dundagas novada pašvaldība minētajā lēmumā un šajā anketā norādīto
informāciju izmanto, lai nodrošinātu lēmumā minētā apbalvojuma pasniegšanu un
reģistrēšanu (tajā skaitā, lēmumā un šajā anketā norādītās informācijas, izņemot glabāšanu).
Apliecinu, ka šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Vieta, datums:

Paraksts:

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

10

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
___________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2014.gada 25.septembra lēmumu Nr.251. (prot.Nr.14., 18.§.)

Apbalvojumu komisijas nolikums
2014.gada 25.septembrī
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu;
73.panta pirmās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija (turpmāk komisija) ir koleģiāla institūcija, kas tiek izveidota ar mērķi izskatīt ierosinājumus un pieņemt
lēmumus par pašvaldības apbalvojumu - Goda raksta, Atzinības raksta, Pateicības raksta piešķiršanu.
1.

2.

II. Funkcijas un tiesības
Komisija veic šādas funkcijas:

izskata ierosinājumus par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu;
sniedz priekšlikumus apbalvojumu piešķiršanu regulējošo normatīvo tiesību aktu
pilnveidošanai;
2.3.
izvērtē ierosinājumos par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu sniegto informāciju;
2.4.
uzaicina un uzklausa personas, kuras var sniegt informāciju par apbalvošanai
izvirzītās personas devumu vai sasniegumiem, kā arī citu būtisku informāciju;
2.5.
veic citas funkcijas, kas noteiktas apbalvojumu piešķiršanu regulējošos normatīvajos
tiesību aktos.
2.1.
2.2.

3.

Komisijai ir šādas tiesības:

savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju no kompetentām
personām;
3.2.
uzaicināt personas uz komisijas sēdi.
3.1.

4.

III. Komisijas izveidošana
Komisiju 5 locekļu sastāvā ievēl dome.

Komisijas loceklis ir ievēlēts, ja par kandidātu nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem domes deputātiem.
5.

Komisijas loceklis ir atbrīvots no amata, ja par atbrīvošanu no amata nobalso vairāk
nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem. Komisijas loceklis var atkāpties no amata,
rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā komisijas loceklis turpina pildīt savus
pienākumus līdz nākamajai domes sēdei.
6.

7.

IV. Darba organizācija
Komisija darbojas pastāvīgi.

8.
Komisija savu funkciju veikšanā un tiesību realizācijā ir neatkarīga, neviens nav
tiesīgs iejaukties vai ietekmēt komisiju tās funkciju veikšanā un tiesību realizācijā.

Komisijas darbs notiek slēgtās sēdēs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās
vismaz 4 komisijas locekļi.

9.

Komisijas vadītāju un vadītāja vietnieku ievēlē no komisijas locekļiem. Vadītājs un
vadītāja vietnieks ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto komisijas
locekļu balsīm.
10.

11.

Sēdes sasauc vadītājs. Vadītāja prombūtnē sēdes sasauc vadītāja vietnieks.

12.

Sēdes vada vadītājs. Vadītāja prombūtnē sēdi vada vadītāja vietnieks.

Komisija pieņem lēmumus, aizklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir
nobalsojuši vismaz 4 no klātesošajiem locekļiem.

13.

Komisijas loceklis atstata sevi no jautājuma izskatīšanas, ja viņš tieši vai netieši ir
ieinteresēts (personīgi, amatu pakļautības kārtībā) jautājuma izskatīšanā.

14.

Komisijas sēdes protokolē Centrālās administrācijas vadītāja noteikts darbinieks,
protokolā norāda:
15.1.
sēdes norises vietu un laiku;
15.2.
sēdes dalībniekus;
15.3.
jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
15.4.
balsošanas rezultātus;
15.5.
pieņemtos lēmumus.
15.

16.
Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījās sēdē. Protokolu oriģināli
glabājas Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas lietvedībā.

V. Jautājumu izskatīšana
17.
Ierosinājumu par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nodod vadītājam. Vadītāja
prombūtnē ierosinājumu nodod vadītāja vietniekam.
18.

Komisija iesniegumu izskata mēneša laikā.

Komisija izvērtē visus apstākļus, kuri attiecas uz iesnieguma izskatīšanu. Ja tas ir
nepieciešams, uz sēdi uzaicina personu, kura iesniegusi ierosinājumu, kā arī citas personas.

19.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
Dundagas novada Dundagas pagastā
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada domes
25.09.2014.g. lēmumu Nr. 236 (prot.Nr.14., 6.§)

Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 25. septembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Par Dundagas novada pašvaldības
budžeta 2014. gadam grozījumiem
2014.gada 25. septembrī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. p. un 46. pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 2014. gadam grozījumus
Pamatbudžets, EUR
Plāns
1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.
210 440
1.2. Ieņēmumos :
3 956 447
1.1.0.0.Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
1 625 551
9 039
1.1.1.1.Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
1.1.1.2.Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 616 512

4.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis
244 340
4.1.1.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
216 141
4.1.2.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
16 983
4.1.3.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
9.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

11 216
1 281
1 no 4

9.5.0.0.Pašvaldību nodevas
2 561
10.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas
10 672
12.3.0.0.Dažādi nenodokļu ieņēmumi
5 383
13.0.0.0.Ieņēmumi no valsts (paš.) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
17.2.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim

595
36 347

1 046 276

18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm

131 241

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (tajā skaitā PFIF 2013. gada nesadalītais
atlikums)

563 858

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

53 852

19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti
21.3.0.0.Ieņ.no budž. iest. sniegt.maks.pak. un citi pašu ieņēmumi
1.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
01. 000. Vispārējie valdības dienesti
03. 000. Sabiedriskā kārtība un drošība
04. 000. Ekonomiskā darbība
05. 000.Vides aizsardzība
06. 000.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07. 000.Veselība
08. 000.Atpūta, kultūra un reliģija
09. 000.Izglītība
10. 000.Sociālā aizsardzība
1.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām :
1100 Atalgojumi
1210 Darba devēja VSAO iemaksas
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi

89 048
145 442
3 988 193
425 801
56 022
114 577
561 333
199 230
61 068
513 275
1 906 897
149 990
3 988 193
1 909 646
459 390
8 604
580 442

2 no 4

2300 Krājumi ,materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
2400 Periodika
2500 Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi
3000 Subsīdijas un dotācijas

329 859
4 469
983
27 601

4000 Procentu izdevumi

6 747

5000 Kapitālie izdevumi

381 113

6000 Sociālie pabalsti

182 643

7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām
96 696
pašvaldībām
1.5.Aizņēmumi
112 263
1.6.Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā
59 761
1.8.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-)
-31 746
1.9. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2015.
6 670
II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālo līdzekļu budžeta 2014. gadam
grozījumus
Speciālais budžets, EUR
Plāns
2.1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.
76 622
2.2. Ieņēmumos
113 413
5.5.3.0. dabas resursu nodoklis
8 537
08.6.2.2. Pašv. procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts
kasē vai kredītiestādēs
18.6.2.0. Valsts budžeta transferti

142
94 489

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

8 822

23.0.0.0. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2 423

2.3. Izdevumos atbilstoši funkcionālajām kategorijām :
01.000. Vispārējie valdības dienesti
04.000. Ekonomiskā darbība
05.000. Vides aizsardzība
09.000. Izglītība
2.4. Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1000 Atlīdzība
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
5200 Kapitālie izdevumi
2.5. Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2015.

Domes priekšsēdētājs

126 742
142
85 372
38 951
2 277
126 742
142
106 716
1 565
18 319
63 293

G.Laicāns
3 no 4

4 no 4

Pielikums Nr. 1. Dundagas novada Domes 2014. gada 25.
septembra lēmumam Nr. 237 (prot.Nr.14.,7.§)

DUNDAGAS NOVADA DUNDAGAS VIDUSSKOLAS IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2014.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni,EUR

Izglītības
Audzēkņu
iestāde
skaits
gadā
mēnesī
2300 2400 5233
1
2
8
9
10
11
Dundagas
vidusskola
318
278907,06 102668,74
24732,36
546,38
115712,2
32331,92
2915,46
877,07
73,09
* Iestādes ( divas skolas ēkas) kopējie izdevumi EUR 763 766 ( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 497 524 no valsts budžeta saņemtie
līdzekļi

Domes priekšsēdētājs:

/ G.Laicāns/

Pielikums Nr. 2. Dundagas novada Domes 2014. gada 25.
septembra lēmumam Nr. 237 (prot.Nr.14.,7.§)

DUNDAGAS NOVADA DUNDAGAS PII "KURZEMĪTE" IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2014.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, EUR

Izglītības Audzēkņu
iestāde
skaits
gadā
2300 2400 5233
1
2
8
9
10
PII
"KURZE
MĪTE"
122
190724,58 114339,13
27543,95
73,99
25344,19
23373,52
49,8 1563,32
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 239 858( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 36 679 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētājs:

/ G.Laicāns/

mēnesī
11

130,28

Pielikums Nr. 3. Dundagas novada Domes 2014. gada 25.
septembra lēmumam Nr. 237 (prot.Nr.14.,7.§)

DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PAMATSKOLAS IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2014.GADĀ

Izglītības
iestāde
1

Audzēkņu
skaits
2

Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

8

Izdevumi
mācību
grāmatām

2300 2400 5233
9

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, EUR
gadā
10

Kolkas
pamatskola
60
80295,51
32062,99
7723,35
48,38
22919,62
17442,99
98,18 1338,26
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 229 732( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 127 333 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētājs:

/ G.Laicāns/

mēnesī
11

111,52

Pielikums Nr. 4. Dundagas novada Domes 2014. gada 25.
septembra lēmumam Nr. 237 (prot.Nr.14.,7.§)

DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PII "RŪĶĪTIS" IZDEVUMU TĀME UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2014.GADĀ
Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
(pašvaldības
kodi
daļa)*
1100
1200
2100
2200
3
4
5
6
7

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni,EUR

Izglītības
Audzēkņu
iestāde
skaits
gadā
2300 2400 5233
1
2
8
9
10
PII
"RŪĶĪTIS"
40
94024,79
53581,08
12908,29
2,85
15600,37
11932,2
0 2350,62
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 97 160 ( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 9468 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētājs:

/ G.Laicāns/

mēnesī
11
195,88

Pielikums Dundagas novada Domes 2013. gada 25.
septembra lēmumam Nr. 237 (prot.Nr.14.,7.§)

DUNDAGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZDEVUMU TĀMES UN VIENA AUDZĒKŅA IZMAKSAS
2014.GADĀ

Izglītības iestāde
1
Dundagas vidusskola

Pakalpojumi,
Darba devēja
tajā skaitā ar
valsts sociālās
kārtējo
apdrošināšanas Komandējumi remontu
Izmaksas
obligātās
un dienesta
saistītie
kopā
Atalgojums izmaksas
braucieni
izdevumi
Audzēkņu (pašvaldības
kodi
skaits
daļa)*
1100
1200
2100
2200
2
3
4
5
6
7
318
278907,06 102668,74
24732,36
546,38
115712,2

Krājumi,
materiāli,
energorsursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

Izdevumi
mācību
grāmatām

2300 2400 5233
8
9
32331,92
2915,46

Faktiskās izmaksas uz
vienu audzēkni, EUR
gadā
10
877,07

mēnesī
11
73,09

* Iestādes ( divas skolas ēkas) kopējie izdevumi EUR 763 766 ( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 497 524 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi
PII "KURZEMĪTE"
122
190724,58 114339,13
27543,95
73,99
25344,19
23373,52
49,8 1563,32
130,28
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 239 858( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 36 679 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi
Kolkas pamatskola
60
80295,51
32062,99
7723,35
48,38
22919,62
17442,99
98,18 1338,26
111,52
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 229 732( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 127 333 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi
PII "RŪĶĪTIS"
40
94024,79
53581,08
12908,29
2,85
15600,37
11932,2
0 2350,62
195,88
* Iestādes kopējie izdevumi EUR 97 160 ( bez pamatkapitāla veidošanas izdevumiem) mīnus EUR 9468 no valsts budžeta saņemtie līdzekļi

Domes priekšsēdētājs.:

/ G.Laicāns/

