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.9.
2014.gada 26.jūnijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.03
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Una Sila
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

  

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Noteikt šādu sēdes 
darba kārtību: !



      "" #   !  !
1. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
3. Par inventāra nomas maksas noteikšanu Mazirbes internātpamatskolā
4. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2014.gadā
6. Par avīzi „Dundadznieks”
7. Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi
8. Par daiļdārznieka pakalpojumiem
9. Par finansējumu grāmatas „Sauc par Vaidi mūsu ciemu” izdošanai un vietējās
iniciatīvas projektu konkursa izsludināšanu
10. Par iekš$jo noteikumu "L% dzek&u, kas iekas$ti par r'pniecisk(s zvejas ties% bu nomu,
izlietošanas k(rt% ba" apstiprin(šanu
11. Par volejbolam nepieciešam( apr% kojuma ieg(di
12. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas pl(nojuma groz% jumu gal% g(s
redakcijas apstiprin(šanu
13. Par Dundagas novada Ilgtsp$j% gas att% st% bas strat$)ijas apstiprin(šanu
14. Par Dundagas novada Att% st% bas programmas apstiprin(šanu
15. Par Dundagas novada B(ri*tiesas priekšs$d$t(ja un locek&u iev$l$šanu amat(
16. Par dzīvokļu
jautājumiem



+
17. 
18. Par grozījumiem nolikumā „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
19. Par 2013.gada publisko gada pārskatu
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1.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Izpilddirektores p.i. Andris Kojro informē par aktualitātēm:
1. Par pasākumiem Kolkas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā un sadarbību ar SIA
„Līcis 93”
2. Noslēgušās vairākas cenu aptaujas (par ietves bruģēšanu Kolkā, par ielu
apgaismojuma ierīkošanu Mazirbē, par attīrīšanas iekārtu renovāciju Kolkā)
3. Jūlijā tiks uzsākti darbi - Mākslas un mūzikas skolā remonts, Dabaszinību
kabineta remonts Kolkas pamatskolā, pils balkona rekonstrukcija, Kubalu skola
jumta remonts.
4. Norit darbi: dziedāšanas kabineta remonts mazajā skolā, Lielās skolas kāpņu
remonts, PII „Kurzemīte” jumta remonts.
5. Par sagatavoto nodomu protokolu ar SIA „Līcis 93’Par skolēnu nodarbinātību
vasarā
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē:
1. Par LPS kongresu
2. Par skolēnu piesaisti mācībām Dundagas vidusskolā
3. Par Slīteres ceļotāju dienu un VARA ministrijas ministra vizīti Dundagā
4. Par audioierakstu publicēšanas pārcelšanu līdz 2015.gada 1.jūlijam.

2. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa
 piedziņu bezstrīda kārtībā

 

Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
05.06.2014. vēstule Nr. 09913/005/2014-NOS (saņemta Dundagas novada Domē
09.06.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.151 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā” .
Lēmums pievienots protokolam.

2.2. Pamats

1. Likuma „Par nekustam( % pašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.da&a, 9. panta 1. da&a.
2. Likuma „Par nodok&iem un nodev(m” 15. panta 1. da&as 2. punkts, 26. panta 1. un
7.da&a.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirk*a Nr. 11) zv$rin(tas tiesu izpild% t(jas Daces
Cgojevas 17.06.2014. v$stule Nr.02410/011/2014-NOS (sa*emta Dundagas
novada Dom$ 19.06.2014., iere)istr$ta ar Nr. DD-3-31.2/14/).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.152 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā” .
Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par inventāra nomas maksu Mazirbes
internātpamatskolā


 

Pamats
1. Dundagas novada domes lēmums Nr. 95 no 25.04.2013. par telpu nomas maksu
Mazirbes internātpamatskolas telpām.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
63.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par inventāra nomas maksu Mazirbes internātpamatskolā” .
Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes
Kubalu skolas – muzeja
 maksas pakalpojumiem

 

 

PAMATOJUMS
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts, LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 178
„Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” IV¹sadaļa 22³. punkts, Muzeju
likuma 10.panta 1.daļas 2.punkts, Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas
– muzeja nolikuma VII sadaļas 24.punkts

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas –
muzeja maksas pakalpojumiem” . Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2014.gadā"


 

Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts un
9.panta otrā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
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NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.155 „Par groz% jumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.febru(ra
saistošajos noteikumos Nr.5 "Par nekustam( % pašuma nodok&a piem$rošanu 2014.gad("” .
L$mums pievienots protokolam.

6.§
Par avīzi
„Dundadznieks”
    
Pamats
Likuma «Par pašvaldībām» 26.punkts («Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir
publiski pieejami..»), 45.punkts («Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā..»), 2010.gada 28.IV nolikuma
«Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» nolikums» 2.2.punkts
(«Informēt Dundagas novada iedzīvotājus un citus interesentus par Dundagas novadu,
Dundagas novada Domes pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem,
kultūras, sporta u.c. novada dzīves norisēm»).

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.156 „Par avīzi „Dundadznieks”” . L$mums pievienots protokolam.

7.§
Par līgumu ar
Dabas aizsardzības pārvaldi
     




 

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.157 „Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi” . L$mums pievienots
protokolam.

8.§
Par daiļdārznieka pakalpojumiem 
    
        
 





Pamats
Likuma par pašvaldībām 15.pants 2.punkts, saistošie noteikumi par 2014.gada
pašvaldības budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.158 „Par daiļdārznieka pakalpojumiem” . L$mums pievienots
protokolam.
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9.§
Par finansējuma piešķiršanu grāmatai “Sauc par Vaidi mūsu ciemu”
izdošanai un vietējās
iniciatīvas projektu konkursa izsludināšanu




 

      






 

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu, Baibas Šuvcānes iesniegums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.159 „Par finansējuma piešķiršanu grāmatai “Sauc par Vaidi mūsu
ciemu” izdošanai un vietējās iniciatīvas projektu konkursa izsludināšanu” . L$mums
pievienots protokolam.

10.§
Par iekšjo noteikumu "Ldzeku, kas iekasti par r pniecisk s zvejas ties bu
nomu, izlietošanas k rtba" apstiprin šanu
G.Laicns

Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts; 73.panta
pirmās daļas 4.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību" 96.2.apakšpunkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.160 „Par iekš$jo noteikumu "L% dzek&u, kas iekas$ti par r'pniecisk(s
zvejas ties% bu nomu, izlietošanas k(rt% ba" apstiprin(šanu” . L$mums pievienots protokolam.

11.§
Par volejbolam
nepieciešamā aprīkojuma
iegādi

 
      


 





Mērķis
Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu Dundagas novadā, iegādājoties kvalitatīvu,
volejbola spēlei nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu sacensību un ikdienas
treniņu procesa kvalitātes paaugstināšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.161 „Par volejbolam nepieciešamā aprīkojuma iegādi” . L$mums
pievienots protokolam.
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12.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
galīgās redakcijas
 apstiprināšanu

 

Pamats
1. Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr. 107 (protokola Nr. 7. 25. §)
„Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publisko
apspriešanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 92., 92.1. un 93. punkts.
Mērķis
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr. 107 (protokola Nr. 7. 25.
§) „Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publisko
apspriešanu” tika nolemts no 2014. gada 12.maijam līdz 2.jūnijam Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakciju (turpmāk teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakcija) nodot publiskajai apspriešanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.711) 92. punktu, pēc
publiskās apspriešanas un šo noteikumu 89.punktā minēto atzinumu saņemšanas
pašvaldība izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un izstrādes vadītāja sagatavoto
ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un saņemtajiem
priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, kā arī noraidījuma
pamatojums, veic nepieciešamos precizējumus teritorijas plānojuma pilnveidotajā
redakcijā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
92.1. apstiprināt teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iepazīstināt ar to
sabiedrību;
92.2. pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem, ievērojot šo noteikumu 88., 89. un 90.punktā
noteikto kārtību;
92.3. atcelt lēmumu par izstrādātās redakcijas apstiprināšanu un izstrādāt to no jauna
atbilstoši jaunam darba uzdevumam, ievērojot šajā nodaļā noteiktās prasības.
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ir
izvērtējuši institūciju atzinumus un veikuši nepieciešamos precizējumus. Tā kā labojumi
pārsvarā ir redakcionāli, tad teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakcija būtu
apstiprināma kā galīgā redakcija.
MK noteikumi Nr.711 93. punkts nosaka, ka ja tiek pieņemts šo noteikumu
92.1.apakšpunktā minētais lēmums, pašvaldība nodrošina teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas publiskošanu, ievietojot to TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņojot
citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī norāda termiņu, kas nav īsāks par trim
nedēļām, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
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Secina, ka jautājuma izskatīšanas brīdi nav saņemti visu nepieciešamo institūciju
atzinumi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.

13.§
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas apstiprināšanu


 

Pamats
1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/19/14 „Atzinums par
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu”.
1. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; S.Šnikvalde
izgājusi
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
apstiprināšanu” . L$mums pievienots protokolam.

14.§
Par Dundagas novada Attīstības
 programmas apstiprināšanu

 

Pamats
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi”.
2.
Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/18/14 „Atzinums par
Dundagas novada Attīstības programmas projektu”.
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; S.Šnikvalde
izgājusi
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.163 „Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu” .
L$mums pievienots protokolam.
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15.§
Par Dundagas novada B ri tiesas priekšs dt ja un locek u iev lšanu amat 
G.Laicns, A.Zumbergs, A.Roderts, L.Pavlovska, G.Abaja

Dundagas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita informē, ka š.g. 1. jūlijā
izbeidzas Dundagas novada bāriņtiesā strādājošo amatpersonu pilnvaru laiks
(priekšsēdētāja un locekļi).
Ir sagatavots pārskats par Bāriņtiesas darbu 2013. un 2014.gadā (pievienots
protokolam).
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Savukārt
likuma 9.panta otrā
 daļa nosaka:



          
      


                   












                   
 
               
              
                     
    
           
     
          
   
         

           


 
             
             
                    
    
     
               






           
        
  
        


















































Priekšsēdētāja informē, ka līdzšinējais sastāvs ir strādājis veiksmīgi, bāriņtiesas locekles
ir apmeklējušas izglītojošos seminārus par bāriņtiesas darbu.
Šobrīd savu gatavību turpināt darbu ir izteikušas gan priekšsēdētāja Daina Dēvita, gan
bāriņtiesas locekles Sanita Kļaviņa, Iveta Kundecka, Aija Tarlapa. Visi kandidāti atbilst
likumā noteiktajām prasībām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.164 „Par Dundagas novada B(ri*tiesas priekšs$d$t(ja un locek&u
iev$l$šanu amat(” . L$mums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.165 „Par Dundagas novada B(ri*tiesas priekšs$d$t(ja un locek&u
iev$l$šanu amat(” . L$mums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
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Pie*emt l$mumu Nr.166 „Par Dundagas novada B(ri*tiesas priekšs$d$t(ja un locek&u
iev$l$šanu amat(” . L$mums pievienots protokolam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.167 „Par Dundagas novada B(ri*tiesas priekšs$d$t(ja un locek&u
iev$l$šanu amat(” . L$mums pievienots protokolam.

16.§
Par dzīvokļujautājumiem

 

Pamatojums
K.Č. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/231-Č no 21.05.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. Pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.168 „Par dz% vok&u jaut(jumiem” . L$mums pievienots protokolam.

17.§
Par nosaukuma
 piešķiršanu

 

Pamats
1. S.J. 23.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 23.05.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/235-J).
2. S.G. 15.06.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.06.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/273-G).
3. G.A. 08.06.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.06.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/274-A).
4. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 18.01.2013. lēmums
Nr.14-01/205530-1/1.
5. Likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 13.pants.
6. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
7. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2., 4. daļa, 15. panta 1.
daļa.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.169 „Par nosaukuma pieš iršanu” . L$mums pievienots protokolam.
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18.§
Par grozjumiem projektu konkursa „Atbalsts vietjo iniciat vu projektiem”
nolikum 

G.Laicns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. s$des l$mums Nr.60 2.§ „Par pašvald% bas
finans$juma pieš iršanas k(rt% bu daž(du projektu un pas(kumu realiz(cijai”.
2. Nolikums Dundagas novada pašvald% bas projektu konkursam „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.170 „Par groz% jumiem projektu konkursa „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem”” . L$mums pievienots protokolam.

19.§
Par Dundagas novada pašvald bas 2013.gada publisk  p rskata apstiprin šanu

G.Laicns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
1. Likuma par budžetu un finanšu vad% bu 14.panta 3.da&a.
2. Likuma par pašvald% b(m 72.pants.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem p(rskatiem”
16.punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pie*emt l$mumu Nr.171 „Par groz% jumiem projektu konkursa „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem”” . L$mums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 15.40.
Protokols parakstīts 01.07.2014.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.151.
26.06.2014.

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
05.06.2014. vēstule Nr. 09913/005/2014-NOS (saņemta Dundagas novada Domē
09.06.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14).
M$r is
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus.
Izvērtējums
R.R. īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 06.12.2006. ir nekustamais
īpašums „Bērzlīdumi” ar kadastra Nr. 8850 015 0097. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000070547.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu Raivo Ratnieks ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
R.R. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 27.06.2014. minētajai personai būs
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bērzlīdumi” € 96,89 , tajā skaitā
nokavējuma nauda € 30,37.
Dundagas novada pašvaldība 09.06.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas
Agneses Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/), kurā lūdz paziņot par nodokļa
parāda esamību nekustamam īpašumam „Bērzlīdumi” uz izsoles dienu – 2014.gada
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27.jūniju, jo uz minēto R.R. īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz
Dundagas novada pašvaldības tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no R.R.a, personas kods xxxxxxx, par īpašumu „Bērzlīdumi” nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu € 66.52 (sešdesmit seši 
un 52 centi) un

nokavējuma naudu € 30.37 (trīsdesmit
un 37 centi), kopā € 96.89
(deviņdesmit seši 
un 89 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1) R.R. – nav deklarētas adreses, NINO programmā uzrādīta pasta adrese: Rēdznieku
ciems, Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV-3621
2) Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.152.
26.06.2014.

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
2.2. Pamats

1. Likuma „Par nekustam( % pašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.da&a, 9. panta 1. da&a.
2. Likuma „Par nodok&iem un nodev(m” 15. panta 1. da&as 2. punkts, 26. panta 1. un
7.da&a.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirk*a Nr. 11) zv$rin(tas tiesu izpild% t(jas Daces Cgojevas
17.06.2014. v$stule Nr.02410/011/2014-NOS (sa*emta Dundagas novada Dom$
19.06.2014., iere)istr$ta ar Nr. DD-3-31.2/14/).
M$r is
Atbilstoši likuma „Par pašvald% b(m” 14. panta otr(s da&as 4. punkta pras% b(m – lai
izpild% tu savas funkcijas, pašvald% bai likum( noteiktaj( k(rt% b( ir pien(kums iekas$t nodok&us.

Izv$rt$jums
E.L.V. % pašum( Dundagas novada Dundag( no 01.02.1999. ir nekustamais % pašums
„Rieksti*i” ar kadastra Nr. 8850 022 0060. No 24.10.2013. vi*as % pašum( ir 2/3 % pašuma
“Rieksti*i” pašuma pieder% ba re)istr$ta Dundagas pagasta zemesgr(matas nodal% jum(
Nr. 966.
Pamatojoties uz iepriekš min$to un uz likuma „Par nekustam( % pašuma nodokli” 2.panta
1. un 2.da&u E.L.V. ir nekustam( % pašuma nodok&a maks(t(js par min$to % pašumu.
Likuma „Par nekustam( % pašuma nodokli” 9. panta 1. da&a nosaka, ka nekustam( % pašuma
nodok&a maks(t(js saska*( ar šo likumu ir atbild% gs par nodok&a piln% gu nomaks(šanu
noteiktaj( laik( un likuma „Par nodok&iem un nodev(m” 15. panta 1. da&as 2. punkts nosaka,
ka nodok&a maks(t(ja visp(r% gais pien(kums ir noteiktaj( termi*( un piln( apm$r( nomaks(t
nodok&us un nodevas.
E.L.V. nav pild% jusi savu ar likumu uzlikto pien(kumu maks(t nekustam( % pašuma
nodokli piln( apm$r( likum( noteiktos termi*os un 26.06.2014. min$tajai personai b's
nekustam( % pašuma nodok&a par(ds par % pašumu „Rieksti*i” € 827.72 , taj( skait( nokav$juma
nauda € 141.91, tekoš( gada maks(jums € 127,06.
Dundagas novada pašvald% ba 19.06.2014. ir sa*$musi zv$rin(tas tiesu izpild% t(jas Daces
Cgojevas v$stuli (iere)istr$ta ar Nr. DD-3-31.2/14/), kur( l'dz pazi*ot par nodok&a par(da
esam% bu nekustamam % pašumam „Rieksti*i” (2/3), jo uz min$to E.L.V. % pašumu tiek v$rsta
piedzi*a. V$stul$ ar% nor(d% ts uz Dundagas novada pašvald% bas ties% b(m iesniegt l$mumu par
nodok&u par(da piedzi*u. Iesniedzot izpildei l$mumu par nodok&u piedzi*u, maks(jama valsts
nodeva 2.85 EUR apm$r(.
13

Atbilstoši likumam „Par nodok&iem un nodev(m” 26.panta 1. un 7. da&u, nokav$tos
nodok&u maks(jumus piedzen bezstr% da k(rt% b(, pamatojoties uz l$mumu par nokav$to
nodok&u maks(jumu piedzi*u.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedz% t no E.L.V., personas kods xxxxxxxxxxxx, par % pašumu „Rieksti*i” (2/3)
nekustam( % pašuma nodok&a pamatpar(du € 685,81 (seši simti asto*desmit pieci euro un
85 centi) un nokav$juma naudu € 141.91 (viens simts etrdesmit viens euro un 91
centi), kop( € 827.72 (asto*i simti divdesmit septi*i euro un 72 centi) bezstr% da k(rt% b(,
v$ršot piedzi*u uz par(dnieka naudas l% dzek&iem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. L$muma izpildi veikt zv$rin(tam tiesu izpild% t(jam.
3. Nomaks(t valsts nodevu 2.85 EUR apm$r(, izmantojot š(dus rekviz% tus: Valsts kase,
re)istr(cijas Nr.90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300
L$mumu var p(rs'dz$t viena m$neša laik( no t( sp$k( st(šan(s br% ža Administrat% v(s rajona
tiesas Liep(jas tiesu nam( ( pasta adrese- Lielaj( iel( 4, Liep(ja, LV-3401).
L$mums nos't(ms:
1. E.L.V. – Sigulda
2. Zv$rin(tai tiesu izpild% t(jai Dacei Cgojevai – Liel( iela 1,-2.st(vs, Talsi, LV-3201
L$mums nododams izpildei: Att% st% bas un pl(nošanas noda&ai, gr(matved% bai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.153.
26.06.2014.

3.§
Par inventāra nomas maksu Mazirbes internātpamatskolā
Pamats
1. Dundagas novada domes lēmums Nr. 95 no 25.04.2013. par telpu nomas maksu
Mazirbes internātpamatskolas telpām.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 63.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).

                      
 
                     
                           
         
            
                         
                        
                            

                      
                      
     






















Ar Dundagas novada domes lēmumu Nr. 95 no 25.04.2013. ir noteikta telpu nomas
maksa Mazirbes internātpamatskolas telpām par m2. Nepieciešams noteikt arī inventāra
nomas maksa diennaktī. Priekšlikums noteikt sekojošas inventāra nomas maksas bez
PVN:
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1) gultas vieta bez gultas veļas 2,20 EUR/diennaktī;
2) gultas vieta ar gultas veļu 3,95 EUR /diennaktī;
3) aprīkojums mācību telpā (krēsli, galdi, tāfele, žalūzijas) 3,00 EUR/diennaktī.
Tiek ierosināts visās pašvaldības iestādēs piemērot vienādus maksas noteikšanas
principus.
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt Mazirbes internātpamatskolā sekojošas inventāra nomas maksas bez PVN:
1) gultas vieta bez gultas veļas 2,20 EUR/diennaktī;
2) gultas vieta ar gultas veļu 3,95 EUR /diennaktī;
3) aprīkojums mācību telpā 3,00 EUR/diennaktī.
Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātskolas direktorei Ilzei Kriķītei

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.154.
26.06.2014.

4.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes
Kubalu skolas – muzeja maksas pakalpojumiem
PAMATOJUMS
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts, LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 178
„Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” IV¹sadaļa 22³. punkts,
Muzeju likuma 10.panta 1.daļas 2.punkts, Dundagas novada pašvaldības iestādes
Kubalu skolas – muzeja nolikuma VII sadaļas 24.punkts
MĒRĶIS
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja (turpmāk Muzeja)
maksas pakalpojumu precizējumi
IZVĒRTĒJUMS
2012.gada 26.aprīlī ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr.101 (prot.Nr.4, 9§)
apstiprināto Muzeja maksas pakalpojumu grozījumu nepieciešamību nosaka:
- pakalpojumu piedāvājuma un aktuālo cenu izvērtējums Latvijas muzejos,
- ar LR „Euro ieviešanas kārtības likumā” noteikto neatsaucami fiksētā euro maiņas
kursa (ES regula Nr. 870/2013) piemērošanu saistīto Muzeja pakalpojumu cenu
noapaļošana, vienkāršojot norēķinus ar Muzeja apmeklētājiem.
Dundagas novada Dome nolemj:

Apstiprināt maksas pakalpojumus Nr. 2 Kubalu skolas - muzeja pakalpojumu cenrādis”

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.155.
26.06.2014.

5.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2014.gadā"
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts un 9.panta otrā
daļa
Mērķis
Grozīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.5 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā", izsakot 4.punktu jaunā
redakcijā, lai precizētu saistošos noteikumus un nodrošinātu to atbilstību normatīvo
aktu prasībām.
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2014.gada 27.februārī apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā", kuru 4.punktā tika
noteikts, ka par spēku zaudējušiem tiek atzīti Dundagas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanai 2013.gadā" (turpmāk arī - 2013.gada noteikumi). Tomēr
2013.gada noteikumus nebija nepieciešams atcelt, jo tie tika atcelti jau ar Dundagas
novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.32 "Saistošie
noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2014.gadā" 5.punktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pie*emt iesniegto saistošo noteikumu "Groz% jumi Dundagas novada domes 2014.gada
27.febru(ra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par nekustam( % pašuma nodok&a piem$rošanu
2014.gad("" projektu (pievienots pielikum().
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Gunāram Laicānam
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.156.
26.06.2014.

6.§
Par avīzi „Dundadznieks”
Pamats
Likuma «Par pašvaldībām» 26.punkts («Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir
publiski pieejami..»), 45.punkts («Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā..»), 2010.gada 28.IV nolikuma
«Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» nolikums» 2.2.punkts
(«Informēt Dundagas novada iedzīvotājus un citus interesentus par Dundagas novadu,
Dundagas novada Domes pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem,
kultūras, sporta u.c. novada dzīves norisēm»).
Mērķis
Iespējami plašāk aptvert novada iedzīvotājus, izplatot pašvaldībai svarīgu informāciju.
Izvērtējums
Gan Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajos semināros, gan atsevišķi tiekoties un
runājot ar citu pašvaldību informatīvo izdevumu redaktoriem, esmu secinājis, ka tie ir
bezmaksas izdevumi. Pašvaldības informatīvā izdevuma primārais uzdevums ir izplatīt
iedzīvotājiem pamatinformāciju — domes lēmumus un saistošos noteikumus, un
pareizāk būtu to darīt par brīvu. Līdz šim par brīvu avīze ir pieejama novada bibliotēkās,
domes ēkā un Kolkas pagasta pārvaldē, kā arī novada mājas lapā (pašlaik — 7 dienas pēc
laikraksta iznākšanas, kas noteikts ar redkolēģija lēmumu, lai veicinātu avīzes pirkšanu).
Abonējot pastā un pērkot novada veikalos, par avīzi ir jāmaksā.
Te veidojas pretruna, jo pašvaldības informatīvais izdevums nav komercizdevums, tas
nav domāts peļņas gūšanai, bet avīzes maksas statuss tai liedz nonākt daudzu novada
iedzīvotāju pastkastītēs.
Mūsu tuvākie kaimiņi Talsu novadā savu informatīvo bezmaksas izdevumu izplata,
slēdzot līgumu ar Latvijas pastu «Neadresētās reklāmas izplatīšana», kas nozīmē, ka
pasts apņemas nogādāt izdevumu novada pastkastītēs. Ierosinu arī mums no 2015.gada
izvēlēties šo modeli.
Vienlaikus piedāvāju mainīt «Dundadznieka» krāsainību. Līdz šim izmantojam otro
krāsu abiem vākiem, decembra numurā otrā krāsa ir visam laikrakstam. Priekšlikums —
no 2015. gada avīzi drukāt uz avīžpapīra, kas ir krietni lētāks par pašreiz izmantojamo,
toties ar pilno krāsu dalījumu abiem vākiem (līdzīgi kā Talsu novada informatīvajam
izdevumam). Tas ļautu arī drukāt mūsu novada ģerboni tā patiesajās krāsās.
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Par avīzes turpmāko modeli un vēlamo saturu anketēju lasītājus, kā to lēma deputāti
24.IV sēdē.
Tika saņemtas 140 anketas, ar to rezultātiem iepazīstināti deputāti. 89 respondenti vēlas
avīzi, kas iznāk reizi mēnesī, ar apjomu 12 A3 lappuses. Pārejot uz šo modeli, būtu labi
izraudzīties izdošanas datumu mēneša vidū, lai būtu iespējams sagatavot un nodrukāt
iepriekšējā mēneša domes lēmumus un vajadzības gadījumā — saistošos noteikumus.
Izmaksu izmaiņas.
Īstenojot iecerētos pārkārtojumus, budžetu ietekmē trīs pozīcijas:
1) līgums ar pastu par pakalpojumu «Neadresētās reklāmas izplatīšana»: 69,18 €
mēnesī x 12 = 830,16 €;
2) neiegūtie ieņēmumi par avīzi (abonēšana un pārdošana novada veikalos) ~ 3781 €;
3) ietaupījums, drukājot uz avīžpapīra, bet ar krāsainiem vākiem: tipogrāfijas izmaksas,
rēķinot tirāžu 1000 eks. mēnesī (konsultējoties ar Dundagas un Rojas pasta nodaļām,
noskaidrots, ka ir 664 reālas adreses novadā, uz kurām nogādā pastu): 283,38 €
mēnesī= 3400,56 € gadā (līdz šim aptuveni 3700 € gadā), tātad 3700-3400=300 €
(izmaksu samazinājumu veido krietni lētākais avīžpapīrs). Tātad 830+3781-300=4311
€. Šī summa ir papildus budžetam.
Izdevumi par aploksnēm un markām, pašiem redakcijas darbiniekiem izsūtot avīzi tiem
~ 40 līdzšinējiem avīzes abonentiem, kas dzīvo ārpus novada un kurus, pārtraucot
sadarbību ar pastu par abonēšanu, citādi neaizsniegtu: 0,61x40=24,40 € mēnesī=
~292,80 € gadā. Var izteikt priekšlikumu šiem 40 cilvēkiem iepriekš samaksāt pasta
izdevumus, norādot mūsu kontu. Tas viņiem izmaksātu lētāk nekā līdz šim, abonējot
pastā, bet pašvaldībai ļautu segt sūtīšanas izdevumus (292,80 €).
Dundagas novada Dome nolemj:
1) No 2015.gada izplatīt informatīvo izdevumu «Dundadznieks» bez maksas, slēdzot

līgumu ar      par pakalpojumu «Neadresētās reklāmas izplatīšana».
2) Avīzi izdot reizi mēnesī, apjoms 12 A3 lappuses, tirāža 1000 eks.
3) Pāriet uz avīžpapīru ar pilnu krāsainību pirmajam un otrajam vākam.
4) Katrā avīzes laidienā iekļaut novada vadības (domes priekšsēdētājs,
izpilddirektors) ziņojumu.
5) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā augustā skatīt par
nepieciešamajām izmaiņām avīzes Nolikumā.


Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistei un izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.157.
26.06.2014.

7.§
Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Mērķis
Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pašvaldības teritorijā.
Izvērtējums
Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu
pārvaldes objektos-Kolkā, Pitragā, Sīkragā, Mazirbē, Ēvažos. Pārvalde apņemas
savākt atkritumus šajos objektos un nogādāt pašvaldības lielajos konteineros Kolkā
un Mazirbē, kuru izvešanas izmaksas nodrošina pašvaldība. Atkritumu izvešanas
izdevumi precizējami pie budžetu grozījumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt līgumu ar DAP par atkritumu apsaimniekošanu publiskajos objektos novada
teritorijā, uz termiņu līdz 31.12.2014.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.158.
26.06.2014.

8.§
Par daiļdārznieka pakalpojumiem
Pamats
Likuma par pašvaldībām 15.pants 2.punkts, saistošie noteikumi par 2014.gada
pašvaldības budžetu.
M$r is
Vairot Dundagas pagasta vēsturiskā centra pievilcību, veidojot apstādījumus, nodrošinot
profesionālu un kvalitatīvu to kopšanu un uzturēšanu.
Izvērtējums
Sakopta un labiekārtota vide ir viens no iemesliem, kurš vairo iedzīvotāju un
tūristu vēlmi uzturēties pašvaldības teritorijā. 2013.gadā ir tapuši vairāki
apzaļumošanas un labiekārtošanas projekti, uzsākta daļēja to realizācija. Dundagas
pagasta vēsturiskā centra teritorijā atrodas jau senāk veidoti apstādījumi, ierīkotas
dobes. Ir ieguldīti līdzekļi apstādījumu ierīkošanā, turpmākie darbi prasa specifiskas
profesionālas zināšanas. Pašvaldība nenodarbina speciālistu –dārznieku.
Apstādījumi tiek tikai daļēji apkopti, fragmentāri piesaistot mazkvalificētu darba
spēku. Lai mazkvalificētos strādniekus nodarbinātu pareizi, nepieciešami speciālista
norādījumi.
Ir iespējams slēgt uzņēmuma līgumu ar speciālistu, kurš ir ieinteresēts turpmākā
sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Slēgt Uzņēmuma līgumu ar speciālistu dārzkopībā dobju apkopšanai un uzlabošanai
pašvaldības ēkas un pils apkārtnē, uz noteiktu
2014.gada 31.oktobrim.
 līdz

 laiku
       no
2)
Nepieciešamais finansējums   
ietaupītajiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.159.
26.06.2014.

9.§
Par finansējuma piešķiršanu grāmatai “Sauc par Vaidi mūsu ciemu”
izdošanai un vietējās iniciatīvas projektu konkursa izsludināšanu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu, Baibas Šuvcānes iesniegums.
Mērķis
Lībiešu kultūrmantojuma saglabāšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir atkārtoti saņēmusi Baibas Šuvcānes iesniegumu ar
lūgumu atbalstīt lībiešu, kas ir nedalāmi saistīti ar Dundagas vārdu, kultūrmantojuma
saglabāšanas projektu-topošās grāmatas “Sauc par Vaidi mūsu ciemu...” izdošanu,
piešķirot 2014.gadā līdzfinansējuma pirmo daļu-1422,87 euro. B.Šuvcāne ir saņēmusi
atbildi uz iepriekšējiem iesniegumiem, kuros tiek paskaidrots, ka tiks izstrādāts
Nolikums “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem.”, kā arī viņa uzskata, ka veidotais
lībiešu kultūrmantojuma saglabāšanas projekts pārsniedz Nolikumā definēto “vietējo
iniciatīvu projektu” un tam ir pietiekoši liela nozīme Latvijas mērogā. Grāmatas izdošanu
jau ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. Ir priekšlikums atbalstīt projektu un
piešķirt finansējumu ,un ņemt to vērā pie budžeta grozījumiem.
Secina, ka
1) B.Šuvcānes iesnieguma prasītā līdzfinansējuma mērķis atbilst Dundagas novada
Domes 2014.gada 27.martā apstiprinātā nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” kritērijiem, līdz ar ko būtu skatāms šajā nolikumā noteiktā kārtībā.
2) Dažādu personālsastāva darbības traucējumu dēļ, minētais nolikums nav uzsākts
realizēt praktiski, t.i. nav izsludināts pašvaldības projektu konkurss „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem”, nav skaidrības par 2014.gadā šim mērķim
paredzētajiem līdzekļiem budžetā, nav informēti atlikto iesniegumu iesniedzēji
un apzināta viņu iesniegto prasījumu aktualitāte u.c.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Finansējums B.Šuvcānei grāmatas izdošanai piešķirams atbilstoši nolikumam
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”;
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2) Uzdot pašvaldības izpilddirektora p.i. izsludināt pašvaldības mājas lapā projektu
konkursu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, nosakot pieteikumu
iesniegšanas termiņu – 31.07.2014.
3) Uz 2014.gada budžeta pieņemšanas brīdi iesniegtie finanšu līdzekļu pieprasījumi,
kuru izskatīšana tika atlikta līdz iepriekšminētā nolikuma izstrādāšanai,
pārskatāmi nolikumā minētajai komisijai līdz 15.07.2014.. Komisijai apzināt
atlikto iesniegumu iesniedzējus, informēt par iesnieguma virzību, par nolikuma
esamību, tajā noteiktajām prasībām un prasījumu aktualitāti.
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektora p.i. A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.160.
26.06.2014.

10.§
Par iekšējo noteikumu "Līdzekļu, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu, izlietošanas kārtība" apstiprināšanu
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts; 73.panta pirmās daļas
4.punkts; Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību" 96.2.apakšpunkts
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā tiek sadalīti līdzekļi, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu
Izvērtējums
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"
96.2.apakšpunkts nosaka, ka 70 procentus no kopējās summas, kas iekasēta (ko
iekasējusi pašvaldība) par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu ieskaita pašvaldību
speciālā budžeta kontā.
Normatīvie akti nenosaka, kādām vajadzībām šie līdzekļi izlietojami. No tā, ka minētos
līdzekļus ieskaita pašvaldības speciālā budžeta kontā, secināms, ka līdzekļi
izmantojami vajadzībām, kas saistītas ar rūpnieciskās zvejas saglabāšanu un
attīstīšanu. Līdz šim minētie līdzekļi pamatā izmantoti ar rūpniecisko zveju saistītu
ceļu uzturēšanas izdevumu segšanai. Tā kā līdzekļi pietiek arī citām vajadzībām, tad
nepieciešams izvērtēt, kādas ir būtiskākās vajadzības.
Iekšējos noteikumos tiek noteikti mērķi, kādiem minētie līdzekļi izmantojami, un
institūcija, kas pieņem lēmumu par līdzekļu sadali. Mērķu noteikšanā izmantoti līdz
šim uzklausītie viedokļi no zvejniekiem. Savukārt, lēmuma pieņemšanas institūcija
noteikta, balstoties uz apstākli, ka ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu līdz šim
nodarbojusies Kolkas pagasta pārvalde. Lai nodrošinātu lietderības papildpārbaudi,
noteikumos noteikts, ka lēmums pieņemams, ja saņemts pašvaldības izpilddirektora
saskaņojums.
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Ieteikums:
Jābūt konstatējumam, ka ieguldījums no šiem līdzekļiem tiks veikts publiskos
infrastruktūras objektos mūsu novada teritorijā
Dundagas novada Dome nolemj:

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu "Līdzekļu, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu, izlietošanas kārtība" projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.161.
26.06.2014.

11.§
Par volejbolam nepieciešamā aprīkojuma iegādi
Mērķis
Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu Dundagas novadā, iegādājoties kvalitatīvu,
volejbola spēlei nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu sacensību un ikdienas
treniņu procesa kvalitātes paaugstināšanu.
Izvērtējums
Dundagas novada Latvijas mērogā ir plaši atpazīstams ar sasniegumiem volejbolā – gan
klasiskajā, gan pludmales volejbolā. Jau trešo gadu Dundagas novadā vasarā tiek
organizēts Pludmales volejbola turnīrs un atsevišķas sacensības citās novada
apdzīvotās vietās. Šajā gadā Kolkā Jūras svētkos notiks Latvijas atklātā amatieru
čempionāta pludmales volejbolā „Joker Beach Ball 2014” 9.posms.
Volejbola popularizēšanā īpaši aktīvi iesaistās novada iedzīvotāju izveidotas biedrības
„Sporta klubs Dundaga” un Kolkas sporta klubs. Lai atbalstītu biedrību aktivitātes
un veicinātu vietējo un Latvijas mēroga sacensību kvalitātes līmeņa
paaugstināšanos, nepieciešams iegādāties šādu aprīkojumu: 4 oficiālās spēļu
bumbas (VLS 300), 2 bumbu pumpjus, 2 volejbola laukuma līdzinātājus, 1 bumbu
spiediena mērītāju MIKASA, 2 pludmales volejbola tiesnešu platformas, 4 pludmales
volejbola stabu polsterus, kopsummā par € 1800,00, lietošanai visā novadā.
Dundagas novada Dome nolemj:

Piešķirt volejbola aprīkojuma iegādei nepieciešamos € 1800.00 saskaņā ar klāt
pievienoto tāmi. Ņemt vērā pie budžeta precizēšanas.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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13.§
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/19/14 „Atzinums par
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu”.
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts.
Mērķis
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (turpmāk - IAS) izstrāde.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 70.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc plānošanas reģiona
atzinuma saņemšanas:
70.1. izvērtē tajā izteiktos iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, precizē
saskaņošanai nosūtīto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas
projektu;
70.2. apstiprina precizēto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai attīstības programmu.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk –
plānošanas reģions) 07.04.2014. vēstuli Nr.6-1/19/14 „Atzinums par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu”, kurā plānošanas reģions konstatē, ka IAS
projekts ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un informē, ka plānošanas
reģionam nav iebildumu pret izstrādāto IAS projektu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam.
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2. Paziņojumu par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2030.gadam apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un
laikrakstā „Dundadznieks”.
Lēmums nosūtāms:
1) VARAM: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
2) Kurzemes plānošanas reģionam: Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV 1010.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.163.
26.06.2014.

14.§
Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu
Pamats
1.
Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi”.
Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/18/14 „Atzinums par
2.
Dundagas novada Attīstības programmas projektu”.
3.
MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts.
Mērķis
Dundagas novada Attīstības programmas izstrāde.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Dundagas novada Attīstības
programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 70.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc plānošanas reģiona
atzinuma saņemšanas:
70.1. izvērtē tajā izteiktos iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, precizē
saskaņošanai nosūtīto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas
projektu;
70.2. apstiprina precizēto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai attīstības programmu.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk –
plānošanas reģions) 07.04.2014. vēstuli Nr.6-1/18/14 „Atzinums par Dundagas novada
Attīstības programmas projektu”, kurā plānošanas reģions konstatē, ka Attīstības
programmas projekts ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un informē, ka
plānošanas reģionam nav iebildumu pret izstrādāto Attīstības programmas projektu.
Tiek ierosināts plānā par ceļu asfaltēšanu paredzēt iespēju atsevišķu posmu
asfaltēšanu ciemu robežu pagarināšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam.
2. Paziņojumu par Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā
„Dundadznieks”.
Lēmums nosūtāms:
1) VARAM: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
2) Kurzemes plānošanas reģionam: Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV 1010.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.164./ 165./ 166./ 167.
26.06.2014.

15.§
Par Dundagas novada B ri tiesas priekšs dt ja un locek u iev lšanu amat 
Dundagas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita informē, ka š.g. 1. jūlijā
izbeidzas Dundagas novada bāriņtiesā strādājošo amatpersonu pilnvaru laiks
(priekšsēdētāja un locekļi).
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Par Dundagas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt DAINU DĒVITU /Lēmums
Nr.164./
2) Par Dundagas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt IVETU KUNDECKU /Lēmums
Nr.165./
3) Par Dundagas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt SANITU KĻAVIŅU /Lēmums Nr.166./
4) Par Dundagas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt AIJU TARLAPU /Lēmums Nr.167./

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.168.
26.06.2014.

16.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
K.Č. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/231-Č no 21.05.2014. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. Pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums 

                 





Dundagas novada Dome nolemj:

Slēgt īres līgumu par dzīvojamo platību K.Č. uz vienu gadu.
Lēmums nosūtāms:K .Č., xxxxxxxxx, Dundagas novads
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.169.
26.06.2014.

17.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Pamats
1.
S.J. 23.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 23.05.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/235-J).
2.
S.G. 15.06.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.06.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/273-G).
3.
G.A. 08.06.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.06.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/274-A).
4.
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 18.01.2013. lēmums
Nr.14-01/205530-1/1.
5.
Likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 13.pants.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
6.
7.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2., 4. daļa, 15. panta
1. daļa.
M$r is
Piešķirt nosaukumu ēkas būvju nekustamajam īpašumam.
Izv$rt$jums
Nekustamā īpašuma „Kangari” ar kadastra Nr. 8862 004 0131 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Kangari”) kopplatība ir 0,4137 ha, tas atrodas Pitragā, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004
0131 un tā īpašnieks ir V.A..
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi S.J. 23.05.2014. iesniegumu (uz pilnvaras
pamata pārstāv V.A.), S.G. 15.06.2014. iesniegumu (uz pilnvaras pamata pārstāv M.G.) un
G.A. 08.06.2014. iesniegumu, kurā tiek lūgts ēku būvju īpašumam nekustamajā īpašumā
„Kangari” piešķirt nosaukumu „Pitraga Kangari” vai „Kangari”.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 18.01.2013. lēmuma
Nr.14-01/205530-1/1 paskaidrojošā daļā minēto, ar Talsu rajona tiesas 2000.gada
20.marta spriedumu Nr.2-187/4, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004
0131 atrodas G.A., M.G., V.A. piederošas ēkas (kadastra apzīmējumi 8862 004 0065 001,
8862 004 0131 001, 8862 004 0131 002, 8862 004 0131 003, 8862 004 0131 004, 8862
004 0131 005), katram 1/3 domājamā daļa.
Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 13.pantu,
ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada
34

Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un
kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes,
ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1) 14. panta 2. daļu nosaukumus viensētām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome;
2) 14. panta 4. daļu apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām
zemes vienībām nedrīkst atkārtoties;
3) 15. panta 1. daļu nosaukumus viensētām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu,
ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Kolkas pagasta administratīvajā teritorijā jau atrodas nekustamais īpašums
„Kangari” un „Pitraga Kangari”, līdz ar to ēku būvju īpašumam ir piešķirams cits
nosaukums.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0065 001, 8862 004 0131 001,
8862 004 0131 002, 8862 004 0131 003, 8862 004 0131 004 un 8862 004 0131 005
nosaukumu „Kangaru ēkas”.
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.
xxxxxxxxxxxx
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
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.170.
26.06.2014.

18.§
Par grozjumiem projektu konkursa
„Atbalsts vietjo iniciatvu projektiem” nolikum 
Pamats
1.
Dundagas novada domes 27.03.2014. s$des l$mums Nr.60 2.§ „Par pašvald% bas
finans$juma pieš iršanas k(rt% bu daž(du projektu un pas(kumu realiz(cijai”.
2. Nolikums Dundagas novada pašvald% bas projektu konkursam „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem”.
M$r is
Izdar% t groz% jumus projektu konkursa „Atbalsts viet$jo iniciat% vu projektiem” nolikum(, lai
to var$tu izsludin(t 2014.gad(.
Izv$rt$jums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. s$des l$mumu Nr.60 2.§ „Par pašvald% bas
finans$juma pieš iršanas k(rt% bu daž(du projektu un pas(kumu realiz(cijai” tika apstiprin(ts
nolikums Dundagas novada pašvald% bas projektu konkursam „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem” (turpm(k - nolikums).
2014.gada budžet( projekta konkursam nauda netika paredz$ta, bet *emot v$r( iedz% vot(ji
interesi un nepieciešam% bu izm$)in(t nolikumu darb% b(, ir atbalst(ma ideja par projekta
izsludin(šanu jau 2014.gad(. Lai to var$tu dar% t ir nepieciešams izdar% t izmai*as nolikum(.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdar% t Dundagas novada domes 27.03.2014. s$d$ apstiprin(t( l$muma Nr.60 2.§ „Par
pašvald% bas finans$juma pieš iršanas k(rt% bu daž(du projektu un pas(kumu realiz(cijai”
nolikum( Dundagas novada pašvald% bas projektu konkursam „Atbalsts viet$jo iniciat% vu
projektiem” š(dus groz% jumus:
1) Izteikt nolikuma 9.punktu š(d( redakcij(:
„9. Konkursu izsludina konkursa organiz$t(js, ievietojot inform(ciju m(jas lap(s
www.dundaga.lv un www.kolka.lv un public$jot sludin(jumu laikrakst(
„Dundadznieks” vismaz 2 m$nešus pirms projektu iesniegšanas termi*a beig(m. 2014.
gad( konkursu izsludina, ievietojot inform(ciju m(jas lap(s www.dundaga.lv un
www.kolka.lv”, vismaz 1 m$nesi pirms projektu iesniegšanas termi*a beig(m”.
2) Izteikt nolikuma 21.punktu š(d( redakcij(:
„21. Konkursa nolikuma V noda&( nor(d% to dokumentu iesniegšanas termi*š ir katra
kalend(r( gada 1.febru(ris – 31.marts, 2014.gad( 31.j'lijs”.
L$mums nododams izpildei: Att% st% bas un pl(nošanas noda&ai.
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.171.
26.06.2014.

19.§
Par Dundagas novada pašvald bas 2013.gada publisk  p rskata apstiprin šanu
Pamats
1. Likuma Par budžetu un finanšu vad% bu 14.panta 3.da&a.
2. Likuma Par pašvald% b(m 72.pants.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem p(rskatiem”
16.punkts.
M$r is
Apstiprin(t Dundagas novada pašvald% bas 2013.gada publisko p(rskatu.
Izv$rt$jums
Likuma par budžetu un finanšu vad% bu 14.panta 3.da&a nosaka, ka lai inform$tu sabiedr% bu par
iest(des darb% bas m$r iem un rezult(tiem, k( ar% par pieš irto valsts budžeta l% dzek&u
izlietošanu iepriekš$j( gad(, ministrijas un citas centr(l(s valsts iest(des, visas to
padot% b( esoš(s budžeta finans$t(s instit'cijas, budžeta nefinans$tas iest(des un
pašvald% bas l% dz p(rskata gadam sekojoš( gada 1.j'lijam sagatavo gada publiskos
p(rskatus un m$neša laik( p$c sagatavošanas public$ tos sav( m(jaslap( internet(.
Pašvald% bas gada publiskos p(rskatus iesniedz Vides aizsardz% bas un re)ion(l(s att% st% bas
ministrijai public$šanai t(s m(jaslap( internet(. Pašvald% bas gada publiskajam p(rskatam
j(b't sabiedr% bai pieejamam katr( attiec% gaj( pašvald% b(. Ministru kabinets nosaka gada
publisk( p(rskata saturu un sagatavošanas k(rt% bu.
Likuma par pašvald% b(m 72. pants nosaka, ka dome nodrošina gada publisk( p(rskata
sagatavošanu un zi*ojuma par to public$šanu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem p(rskatiem”
16.punkts nosaka, ka p(rskatu apstiprina attiec% gi valsts iest(des vad% t(js vai pašvald% bas
pils$tas vai novada dome.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprin(t Dundagas novada pašvald% bas 2013.gada publisko p(rskatu.
L$mums nos't(ms: Vides aizsardz% bas un re)ion(l(s att% st% bas ministrijai
L$mums nododams izpildei: Att% st% bas un pl(nošanas noda&ai
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
37

