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.13.
2015.gada 26. novembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Guntis
Pirvits, Gunta Abaja, Aldons Zumbergs, Una Sila, Andra Grīvāne
Nepiedalās: Ansis Roderts – iemesls nav paziņots
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, redaktora vietn. Diāna Siliņa, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris
Laicāns, NCB vadītāja Ruta Emerberga, NĪA un PI nod.vad. Guntis Kārklevalks,
juriskonsults Aigars Šturms, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens,
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1.
Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto
lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2. Par finansējumu elektroenerģijai Kolkas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā
3. Par mācību tehniskās bāzes uzlabošanu Kolkas pamatskolā un nepieciešamajiem grozījumiem
budžetā
4. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā
5. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
6. Par bruģēšanas darbiem Dundagā
7. Par ugunsdrošības speciālistu
8. Par izdevumiem ielu apgaismojumam
9. Par zāles pļāvēja iegādi
10.
Par budžeta grozījumiem
11.
Par iekšējiem noteikumiem “Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta
izpildes kārtība”
12.
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
13.
Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem
14.
Par zemes iznomāšanu
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15.
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA „Osi wind” vēja parka
ierīkošanai
16.
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA „Valpene wind” vēja parka ierīkošanai
17.
Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu
18.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Būvmeistari”
19.
Par zemes nomu
20.
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
21.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā
22.
Par darba samaksas organizāciju
23.
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
24.
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā”
25.
Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016.gadā”
26. Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27. Par īres maksu dzīvojamai telpai Nr.2 Talsu ielā 18
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pumpuri”
29.Par reālservitūta nodibināšanu
30. Par nodomu protokola noslēgšanu ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros
Dažādi jautājumi
Par izglītības darbinieku streiku
Par SIA „Kolkas Ūdens” darbību
Par sadarbības iespējām ar pašvaldību Norvēģijā

1.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Baiba Dūda informē par mēneša notikumiem
un paveiktajiem darbiem:
1. Par PII „Kurzemīte” 7.grupas atvēršanu
2. Par aizvadītajiem valsts svētku pasākumiem
3. Par valsts prezidenta vizīti
4. Par dalību izpilddirektoru sanāksmē, kur tika skatīts jautājums par ceļu
sakārtošanas iespējām
5. Par atklātajām dabas takām jūrmalā
6. Par lībiešu karoga svētkiem
7. Par TV raidījumu sagatavošanu par novadu
8. Par tikšanos ar SIA „Kolkas Ūdens” valdes locekli, kuras laikā ir definēta problēma
un pirmie soļi stāvokļa uzlabošanā
9. Par rezultātiem darba piedāvājumam būvinspektora amatam
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
- Par iespējamajām Saeimas deputātu kvotām
- Par notikušo mazo pašvaldību sanāksmi
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2. §
Par finansējumu elektroenerģijai Kolkas pagasta pārvaldes
saimnieciskajā daļā
G.Laicāns
Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 196 „Par finansējumu elektroenerģijai Kolkas pagasta pārvaldes
saimnieciskajā daļā”. Lēmums pievienots protokolam.

3. §
Par mācību tehniskās bāzes uzlabošanu Kolkas pamatskolā un nepieciešamajiem
grozījumiem budžetā
G.Laicāns
Pamats:
1. 29.10.1998. Izglītības likuma 1.pants 14.punkts „Mācību līdzekļi: h) mācību tehniskie
līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas)”;
2. 29.10.1998. Izglītības likuma 60.pants. „Izglītības iestāžu finansēšanas kārtība: 1)
Izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 197 „Par mācību tehniskās bāzes uzlabošanu Kolkas pamatskolā un
nepieciešamajiem grozījumiem budžetā”. Lēmums pievienots protokolam.

4. §
Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā
G.Laicāns
Mērķis:
Ieņēmumu un izdevumu sabalansēšana budžeta kategorijas kodos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 198 „Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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5. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
G.Laicāns
Pamats
Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 199 „Par grozījumiem Dundagas Sociālā dienesta budžetā”. Lēmums
pievienots protokolam.

6. §
Par bruģēšanas darbiem Dundagā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 200 „Par bruģēšanas darbiem Dundagā”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par ugunsdrošības speciālistu Dundagas novadā
G.Laicāns
Pamats
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 201 „Par ugunsdrošības speciālistu Dundagas novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.

8. §
Par izdevumiem ielu apgaismojumam
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Tie izteikts priekšlikums pašvaldības mājas lapā noskaidrot iedzīvotāju viedokli par ielu
apgaismojumu Dundagas centrā.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 202 „Par izdevumiem ielu apgaismojumam”. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par zāles pļāvēja iegādi
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 203 „Par zāles pļāvēja iegādi”. Lēmums pievienots protokolam.

10. §
Par budžeta grozījumiem
G.Laicāns
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 204 „Par budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

11. §
Par iekšējiem noteikumiem
“Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta izpildes kārtība”
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –1 (A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 205 „Par iekšējiem noteikumiem “Pašvaldības budžeta projekta
sagatavošanas un budžeta izpildes kārtība””. Lēmums pievienots protokolam.
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12. §
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 206 „Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada
18.decembra iekšējos noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi””.
Lēmums pievienots protokolam.

13. §
Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem
G.Laicāns
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts;
Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona
nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 4.punkts un 12.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 207 „Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem”. Lēmums
pievienots protokolam.

14. §
Par zemes iznomāšanu
G.Laicāns
Pamatojums
Likums "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta desmitā daļa un "Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta 2. un 2.1 daļa. (Vārds, uzvārds) iesniegums
Nr.DD-3-26.1-479-L.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 208 „Par zemes iznomāšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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15. §
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā
SIA „Osi wind” vēja parka ierīkošanai
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Osi wind” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.11.2015. ar
Nr.DD-3-26.1/15/506-O).
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļa.
3. 30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75., 76., 77., 78., 132. punkti.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 161.punkts.
5. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (apstiprināta ar Dundagas novada domes
26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
apstiprināšanu” (protokols nr. 9, 13.§).).
6. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”.
7. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 153.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 209 „Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA „Oši wind” vēja
parka ierīkošanai”. Lēmums pievienots protokolam.

16. §
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā
SIA „Valpene wind” vēja parka ierīkošanai
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Valpene wind” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.11.2015. ar
Nr.DD-3-26.1/15/511-V).
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļa.
3. 30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75., 76., 77., 78., 132. punkti.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 161.punkts.
5. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (apstiprināta ar Dundagas novada
domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija apstiprināšanu” (protokols nr. 9, 13.§).).
6. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”.
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7. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 153.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 210 „Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA „Valpene wind”
vēja parka ierīkošanai”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un
būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu
G.Laicāns
Pamats
1. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra 20.10.2015. vēstule Nr. NOS-5858.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 10.punkts.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 211 „Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka
Kolka” apvienošanu”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Būvmeistari”
G.Laicāns
Pamats
(Vārds, uzvārds)16.10.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 16.10.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/469-B).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas ciema teritorijas
funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 212 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Būvmeistari””.
Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par zemes nomu
G.Laicāns
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.
2. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas
apmēru. MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un
nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes
kvalitātes pasliktināšanos.
Izvērtējums
Saņemti iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības valdījumā esošus zemes gabalus.
Šie zemes gabali iznomājami saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2. un MK
noteikumiem Nr.735
Tabula Nr.1
N
p
k

Īpašuma
nosaukums

1

Kadastra
numurs

Kadastra
apzīmēju
ms

Platība
, ha

Plānotais
izmantoš.
veids

Zemes gab.
statuss

Nomas
termiņš
(gadi)

Tagadnes
daļa

88500020090

88500020
090
88500020
090

4,0
2,4

Lauksaimn.
Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5
5

2

Ozolkalni

88500170054

3,5

Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5

3

Dzeņi daļa

88500100113

4,0

Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5

4

Roksti daļa

88500020068

2,64

Lauksaimn.

Lietojums

12

5

Ezeri daļa

88500020021

1,9

Lauksaimn.

Lietojums

12

6

Aizceļi
daļa

88500150103

0,7

Lauksaimn.

Lietojums

12

7

Barona iela
2 daļa

88500200162

0,1

Lauksaimn.

Lietojums

12

8

Pagasta
zeme

88500170095
88500170100
88500170094

1,06
0,9
1,4

Lauksaimn.
Lauksaimn.
Lauksaimn.

Lietojums
Lietojums
Lietojums

12
12
12

9

Pagasta
zeme

88500050071

1,7

Lauksaimn.

Lietojums

12

10

Akmentiņi

88500150082

0,5
0,68

Lauksaimn.

Lietojums

5

88500100
113

88500150
082

10

88500150
083
Saņemti iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības valdījumā esošus zemes gabalus
uz kuriem izbeigtas lietošanas tiesības un uz kuriem atrodas citam īpašniekam piederošas būves.
Tabula Nr.2
N Īpašuma
p nosaukum
k
s

Kadastra
numurs

Nomnieks

Platība
ha

Plānotais
izmantošanas
veids

Zemes
gab.
statuss

Nomas
termiņš
(gadi)

1 Ķeiri

8850026003
5

Jānis Burka

7,0

Lauks.1,7/mež
s 5,0.

Lietojum
s

12

2 Meža iela
6

8850020016
4

Agija Ekere

0,12

Ēku
uzturēšanai

Īpašumā

12

3 Zemkopji

8850008009
5
k.a.8850008
0086

Dairis
Bumbiers

0,28

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

4 Mazirbes
Jūrnieki

8862002009
4
k.a.8862002
0094
k.a.8862002
0095

Jēkabs
Zambergs

1,2316
0,419
0,8126

Lietojum
s

12

5 Reņķi

8850008006
4

Arvīds
Alkšbirze

4,5

T.sk. L/s 4,1
zeme

Lietojum
s

12

6 Aviņi

8850015004
7

Ilga
Vitmane

2,3

T.sk. L/s 2,3
zeme

Lietojum
s

12

7 Barona 2

8850020016
2
daļa

Dzintra
Čekstere

0,12

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

8 Pāces iela
2

8850020006
3

0,18

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

Ēku
uzturēšanai
Lauks.0,1383/
mežs.0,6449

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 213 „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
G.Laicāns
Pamats
1. Valsts zemes dienesta 03.12.2014. vēstule Nr. 2-19/163.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. pants.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 214 „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā”. Lēmums pievienots protokolam.

21. §
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā
G.Laicāns
Pamats:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts, 21. panta pirmās
daļas 14. punkta c)apakšpunkts.
2. 27.10.2015. iesniegums no SIA ”Ziemeļkurzeme” valdes locekļa A.Bāliņa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 215 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā”. Lēmums
pievienots protokolam.

22.§
Par darba samaksas organizāciju
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa, otrās daļas 1.punkts, 30.panta otrā daļa;
Darba likuma 62.panta pirmā un otrā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 216 „Par darba samaksas organizāciju”. Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
G.Laicāns
23.1. Pamats
(Vārds, uzvārds)iesniegums 09.11.2015., Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav; L.Pavlovska balsošanā nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 217 „Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas
laiku”. Lēmums pievienots protokolam.
23.2. Pamats
Valsts policija Kurzemes reģionālās pārvaldes Talsu iecirkņa un policijas (Vārds,
uzvārds)iesniegums DD-3-26.2/15/502-L no 30.10.2015
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 218 „Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas
laiku”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā”
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa, 1.4 daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 219 „Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā””. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par saistošajiem noteikumiem
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016.gadā”
G.Laicāns, G.Pirvits, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa,
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 220 „Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2016.gadā””. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
G.Laicāns
Pamats
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta
pirmā un trešā daļa; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sestā daļa,
14.panta septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 221 „Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā””. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par īres maksu dzīvojamai telpai Nr.2
(Talsu ielā 18, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā)
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Pirivts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunkts
Attīstības un plānošanas komitejā izskatīt jautājumu par lēmumā minēto telpu statusu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –1 ( L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 222 „Par īres maksu dzīvojamai telpai Nr.2 (Talsu ielā 18, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā)”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pumpuri”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
1. SIA „Vīdales vējš” pilnvarotās personas (Vārds, uzvārds)13.11.2015. iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 16.11.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/518-S).
2. Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.175 (protokols Nr.10, 24.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri””.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkts.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 223 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pumpuri””.
Lēmums pievienots protokolam.

29.§
Par reālservitūta nodibināšanu
Ziņo A.Kojro; G.Laicāns
Pamats
1) Dundagas novada pašvaldības 28.10.2015. vēstule Nr. DD-3-23.1/15/624 „Par piekļuves
vietu AS „Latvijas valsts meži” biroja ēkai Dundagā”.
2) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Pils iela 16” ar kadastra nr. 8850 020 0224.
3) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Zeme Pils ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0289.
4) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Zeme Parka ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0515.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 224 „Par reālservitūta nodibināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par nodomu protokola noslēgšanu ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1) Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts.
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 59. Punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 225 „Par nodomu protokola noslēgšanu ES fondu specifiskā atbalsta mērķa
5.5.1. ietvaros”. Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums 15 minūtes.

15

Dažādi jautājumi
Par izglītības darbinieku streiku
Ir izglītības speciālista Dināra Neifelda sagatavots lēmuma projekts „Par darba samaksu streikā
iesaistītajiem pedagogiem”.
Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projekta iekļaušanu darba kārtībā
un izskatīšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret –
nav, atturas –4 (A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja)
Jautājums darba kārtībā netiek iekļauts, jo saskaņā ar likuma ‘Par pašvaldībām” 31.pantu,
darba kārtībā papildus ir iekļaujams jautājums, ja par tā iekļaušanu ir nobalsojušas 2/3
klātesošo deputātu.
Par SIA „Kolkas Ūdens” darbību
Domes priekšsēdētājs informē, ka SIA „Kolkas Ūdens” valdes priekšsēdētājs Aigars Kehers ir
iesniedzis darba uzteikumu. Sarunās noskaidrots, ka tas pamatots ar uzņēmuma pastāvēšanas
apdraudējumu – pēc šībrīža situācijas, finanšu resursu darbības nodrošināšanai uzņēmumam
pietiek līdz janvāra vidum, kā arī SIA „Līcis 93” informējis, ka decembrī pārtrauc savu darbību
uz nenoteiktu laiku, līdz ar ko, nepietiekamā pārstrādājamā materiāla rezultātā, pastāv risks
baktēriju bojāejai attīrīšanas ietaisēs. Ir nepieciešami lieli ieguldījumi arī dzeramā ūdens
attīrīšanai.
Secina, ka būtu nepieciešams izvērtēt TEP, noskaidrot vai Kolkā ir iespējams atrast vietu ūdens
ieguvei ar iespējami mazāko ķīmisko piejaukumu. 2016.gadā jāparedz finansējums izpētes
darbiem.
Tāpat secina, ka finansiālo zaudējumu novēršanas nolūkos, visām mājsaimniecībām ir jāierīko
ūdens skaitītāji. (Gadā neapmaksātā ūdens daudzums ir 10 tūkstošo kubikmetru).
Par sadarbības iespēju ar pašvaldību Norvēģijā
Ir saņemts piedāvājums par sadarbības dibināšanas iespēju ar Risor pašvaldību Norvēģijā.
Secina, ka sadarbība speciālistu apmaiņas līmenī būtu atbalstāma, taču lēmuma pieņemšanai
nepieciešams vairāk informācijas, kā arī konkrētāki iespējamās sadarbības pašvaldības
piedāvājumi.
Sēde slēgta plkst. 15.07.
Protokols parakstīts 01.12.2015.
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.196.
26.11.2015.

2. §
Par finansējumu elektroenerģijai Kolkas pagasta pārvaldes
saimnieciskajā daļā
Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi.
Izvērtējums
Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienībā Saimnieciskais dienests, pamatojoties uz 2014. gada
faktiskajiem izdevumiem, 2015. gada budžeta izdevumu kodā 2223 tika ieplānoti 7482 €
izdevumiem par elektroenerģiju. Sakarā ar to, ka 2015. gadā kā papildus apsaimniekojamie
objekti Kolkas pagasta pārvaldē ir iekļauti ielu apgaismojums Mazirbē un Kolkas izglītības
iestāžu katlu māja, kā arī ir palielinājies elektroenerģijas patēriņš citos objektos, nepieciešams
palielināt plānotos izdevumus par elektroenerģiju.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskās daļas budžeta izdevumu kodā
2223, palielinot summu par 2500 €. Izdevumus segt no kodā 2241 ietaupītajiem
līdzekļiem.
2. Uz Attīstības un plānošanas komiteju sagatavot izvērtējumu par noslēgto pakalpojuma
līgumu ar Enefit. Atbildīgs- Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens, Saimnieciskā
dienesta vadītājs A.Kojro

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.197.
26.11.2015.

3. §
Par mācību tehniskās bāzes uzlabošanu Kolkas pamatskolā un nepieciešamajiem
grozījumiem budžetā
Pamats:
1. 29.10.1998. Izglītības likuma 1.pants 14.punkts „Mācību līdzekļi: h) mācību tehniskie
līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas)”;
2. 29.10.1998. Izglītības likuma 60.pants. „Izglītības iestāžu finansēšanas kārtība: 1)
Izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu”.
Mērķis:
Nodrošināt Kolkas pamatizglītības programmu īstenošanu ar mūsdienīgiem mācību tehniskajiem
līdzekļiem un veikt nepieciešamos grozījumus budžetā.
Izvērtējums:
Kolkas pamatskolā mūsdienīgai pamatizglītības programmu īstenošanai tiek izmantotas 2
interaktīvās tāfeles, divi projektori un viena dokumentu kamera. Abas interaktīvās tāfeles
nolietojušās – viena izmantojama tikai kā projektors, otrai nav iespējams vienlaicīgi izmantot
tāfeles un datora režīmu.
Lai nodrošinājums mūsdienīgu mācību procesu, datortehnika un interaktīvo mācību
līdzekļi nepieciešami šādos kabinetos:
Kabinets
Latviešu valodas kabinets
Sākumskolas klase
Angļu valodas kabinets
Krievu valodas kabinets
Vēstures, sociālo zinību kabinets

Esošais nodrošinājums
Dators
Novecojis 2000.gada dators
Novecojis 2000.gada dators
Novecojis 2000.gada dators
Bojāts dators, bojāta
interaktīvā tāfele

Nepieciešamais
nodrošinājums
Projektors, skaļruņi
Dators, projektors, skaļruņi
Dators, projektors, skaļruņi
Dators, projektors, skaļruņi
Dators

Nav pieejams interaktīvo mācību līdzekļu nodrošinājums (dators, projektors vai interaktīvā
tāfele) pirmskolas izglītības programmu, t.sk., - piecu un sešgadīgo obligātai apmācībai.
No 2015.gadā Kolkas pamatskolas budžetā ietaupītajiem degvielai paredzētajiem
līdzekļiem 609 € un 26 € naudas balvām skolēniem, sporta trenažiera iegādei paredzētajiem
€ 265 iespējams iegādāties divus projektorus par 900 € (katrs € 450).
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Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII „Rūķītis” budžets sastāv no trīs tāmēm: 003
struktūra PII Rūķītis, tehniskais personāls, 0041 struktūra PII Rūķītis, pedagogu mērķdotācija un
0042 struktūra PII Rūķītis, pedagogu pašvaldības finansējums. Plānojot izdevumus 2015.gadam
struktūrvienības PII „Rūķītis” vadītājas atalgojums ieplānots struktūrā 003, taču faktiski tarificēts
kā pedagoģiskais darbinieks un iegrāmatots struktūrā 0042. Nepieciešams grozīt budžeta tāmes,
novirzot € 2200 no Kolkas pamatskolas budžeta tāmes 003 struktūras PII Rūķītis, tehniskais
personāls koda 1000 uz budžeta tāmes 0042 struktūras PII Rūķītis, pedagogu pašvaldības
finansējums kodu 1000.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. No ietaupītajiem Kolkas pamatskolas budžeta līdzekļiem atļaut iegādāties 2
projektorus par € 900 Kolkas pamatskolas pamatizglītības programmu mūsdienīga
mācību procesa īstenošanai.
2. No Kolkas pamatskolas budžeta tāmes 003 struktūras PII Rūķītis, tehniskais personāls
koda 1000 novirzīt € 2200 uz budžeta tāmes 0042 struktūras kodu 1000.
Lēmums nododams izpildei Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei, finanšu speciālistei
Z.Eizenbergai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.198.
26.11.2015.

4. §
Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā
Mērķis:
Ieņēmumu un izdevumu sabalansēšana budžeta kategorijas kodos.
Izvērtējums:
2015.gada ieņēmumu un izdevumu pamatbudžeta tāmē nepieciešams veikt
grozījumus, jo visus izdevumus precīzi ieplānot nav iespējams.
Grozījumi veicami tabulā norādītajos budžeta kategorijas kodos.
Budžeta
kategorijas
kods

2243

Grozīju
mi
EUR
550,-

2279

743,-

Pamatojums

Gada sākumā nav iespējams precīzi paredzēt kopētāju, ugunsdrošības
trauksmes sistēmu u.c. iekārtu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus.
Radies līdzekļu pārtēriņš, tāpēc jāveic līdzekļu pārdale. Iztrūkstošos
līdzekļus var pārņemt no ēku uzturēšanai (kods 2244) un
komunālajiem pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem (kods 2229).
Projekta „Esi līderis” realizācijai tika piešķirts finansējums 1536,-.
Sākotnēji viss finansējums tika iedalīts 2279 budžeta kat. kodā, bet
reāli par EUR 743,- tika iegādātas grāmatas, tātad minētie līdzekļi
jānovirza mācību līdzekļu iegādei - kodā 2370.
Dundagas novada Dome nolemj:

Atļaut veikt grozījumus norādītajos Dundagas vidusskolas budžeta kategoriju kodos.
Budžeta
Grozījumi
Pamatojums
kategorijas
EUR
kods

2243

550,-

2279

743,-

Domes priekšsēdētājs

Līdzekļus pārņemt no ēku uzturēšanai (kods 2244) un
komunālajiem pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem (kods
2229).
Projekta „Esi līderis” realizācijai līdzekļi jānovirza mācību
līdzekļu iegādei - kodā 2370.

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.199.
26.11.2015.

5. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā
Pamats
Likums “Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Veikt grozījumus “Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem” budžetā.
Izvērtējums
Salīdzinot ar 2014.gadu ir palielinājies GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalsta un pabalsta
ārkārtas situācijā saņēmēju skaits, nepieciešamie līdzekļi pabalsta izmaksai pārsniedz plānotos
budžeta līdzekļus. GMI pabalstam 2015.gadā plānoti EUR 3500, pabalstiem ārkārtas situācijā
EUR 1400. Sociālā dienesta budžetā “Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem” budžeta
kategoriju kodā 6255 (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā) ir ietaupījumi EUR
1000, no kuriem EUR 600 var pārvirzīt uz budžeta kategorijas kodu 6260 (GMI) un EUR 400
pārvirzīt uz kodu 6254 (pabalsti ārkārtas situācijā).
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Sociālā dienesta budžetā “Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem”,
no budžeta kategoriju koda 6255 EUR 600 pārvirzīt uz budžeta kategorijas kodu 6260 (GMI) un
EUR 400 pārvirzīt uz kodu 6254 (pabalsti ārkārtas situācijā).
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.200.
26.11.2015.

6. §
Par bruģēšanas darbiem Dundagā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Mērķis
Pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošana, vizuālā skata uzlabošana, darba vides riska
faktoru novēršana.
Izvērtējums
Pašvaldība ar lēmumu Nr.181 no 06.10.2015 ir novirzījusi papildus finansējumu gājēju celiņam
no veikala „Top!” līdz Dinsberga ielai 8000,00 eiro. Šādi izdevumi iegūti no sagatavotā tehniskā
projekta un kontroltāmes. Tomēr ņemot vērā būvniecības sezonalitāti, tika piedāvāts veikt šos
darbus par 5642,98 eiro.
Ir priekšlikums par atlikušo naudu
2.1. veikt bruģēšanas darbus pie autoostas Talsu ielā 10A, novēršot nejaušu paklupšanu un
uzlabojot skatu pie autoostas,
2.2. veikt bruģēšanas darbus Saules ielā 8, novēršot darba vides riska faktorus-paklupšanu uz
nodrupušajām apmalēm vai sadrupušās ietves, un uzlabojot skatu pie skolas,
2.3. veikt nobrukušā bruģa labošanu pie Dundagas dīķa slūžām.
“Delta AP” sagatavotā darbu izdevumu tāme šo darbu veikšanai ir 2586,98 eiro.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut veikt bruģēšanas darbus Talsu ielā 10A un Saules ielā 8 par 2586,98 eiro, daļu sedzot no
ietaupītā finansējuma gājēju celiņam no veikala „Top!” līdz Dinsberga ielai un iztrūkstošos
līdzekļus 229,96 eiro segt no saimnieciskā dienesta budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.201.
26.11.2015.

7.§
Par ugunsdrošības speciālistu Dundagas novadā
Pamats
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants
Mērķis
Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildi Dundagas novada
pašvaldība iestādēs
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības iestādēm ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās
ugunsdrošības prasības. 2015.gadā vairākās pašvaldības iestādēs VUGD pārbaužu laikā
konstatējusi būtiskus trūkumus, kuri fiksēti pārbaudes aktos. Termiņš trūkumu un pārkāpumu
novēršanai tika noteikts 2015.gada 1.oktobris.
Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu
ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības
instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:
1. atbilstoši 20 stundu mācību programmai, ja minētās personas strādā objektos, kuros var
atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu
vidi;
2. atbilstoši 160 stundu licencētai mācību programmai, ja minētās personas strādā objektos, kuros
var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko
avāriju riska objektos.
Lai novērstu ugunsdrošības prasību pārkāpumus un trūkumus, ir noslēgts Pakalpojumu līgums ar
sniedzēju individuālo komersantu Andri Jansonu Ugunsdrošības jautājumos. Uzņēmējs apņemas
veikt ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu pilnveidi, uzraudzību, koordinēšanu un ar
tiem saistītu dokumentu izstrādi (rediģēšanu) Dundagas novada pašvaldības infrastruktūras
objektos, sniedzot pakalpojumu 2 darba dienas nedēļā. Lai apmaksātu minēto pakalpojumu
nepieciešami Eur 900,00 par novembra un decembra mēnesi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Eur 900,00 ugunsdrošības speciālista pakalpojumam no budžeta līdzekļu atlikuma.
Piešķirto finansējumu iekļaut Pārvaldes budžetā
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, CA vadītāja p.i. Baiba Dūda
Domes priekšsēdētājs
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8. §
Par izdevumiem ielu apgaismojumam
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Mērķis
Ielu apgaismojuma nodrošināšana.
Izvērtējums
Ielu apgaismošanai 2015.gada budžetā ir paredzēti 15,000 eiro. Uz 01.11.2015. ir izlietoti
15125,00 eiro. Ir palielinājies apgaismojamo objektu skaits, pieaugusi elektroenerģijas cena.
Atlikušajam novembra mēnesim ir nepieciešami 2300,00 eiro, tos varētu ņemt no budžeta
sadaļas par transporta līdzekļu nomu no apdrošinātāju atmaksātās summas par transportlīdzekļa
CSN bojāeju.
Tie izteikts priekšlikums pašvaldības mājas lapā noskaidrot iedzīvotāju viedokli par ielu
apgaismojumu Dundagas centrā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut izlietot iztrūkstošos līdzekļus 2300,00 eiro apmērā ielu apgaismošanai. Izdevumus segt no
saimnieciskā dienesta budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs
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9.§
Par zāles pļāvēja iegādi
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Mērķis
Pašvaldības materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Izvērtējums
Dundagas pagastā zāles pļaušanai pašvaldības teritorijās 2000.gadā ir iegādāts traktors
Husgvarna YTH-150. Traktoram 2008.gadā ir nomainīta pļaušanas iekārta, citu lielāku remontu
nav bijis. 15 gadu laikā traktors ir pilnībā nolietojies un remontēt to nav lietderīgi. Ir
priekšlikums iegādāties jaunu traktoru. Appļaujamā platība (vienā reizē) ir vairāk kā 5 ha.
Aptuvenā traktora iegādes cena ir 3900,00 eiro. Sastādot šā gada budžetu, nebija iespējams
iekļaut šādu iegādi. Bet pateicoties siltajiem laika apstākļiem apkures sezonā ,ietaupās līdzekļi
malkas iegādei.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut iegādāties zāles pļaušanas traktoru līdz 3900,00 eiro, līdzekļus segt no
saimnieciskā dienesta budžeta.
2. Attīstības un plānošanas komitejā pārskatīt pļaujamās teritorijas pie daudzdzīvokļu
mājām.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs
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10. §
Par budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada pašvaldības 2015.
gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums:
Saskaņā ar ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 181 no 06.10.2015. par brīvo līdzekļu realizēšanas
pasākumiem 2015. gadā un budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem ir sagatavoti budžeta grozījumi.
Budžeta grozījumos iekļauts papildus ienākušais finansējums EUR 59 249. Tajā skaitā EUR 23 207
nekustamā īpašuma nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas EUR 681, nenodokļu ieņēmumi EUR 798,
valsts budžeta transferti EUR 24 120 un maksas pakalpojumi EUR 11 038. Budžeta ieņēmumi
samazināti par plānotajiem ieņēmumiem no īpašumu pārdošanas EUR 595 apmērā. Budžeta grozījumu
rezultātā izdevumu daļa palielinājusies par EUR 26 902. Veikti grozījumi pa izdevumu kodiem
sekojošos budžetos (47 tāme):
Nosaukumi

Apstiprināts
2015. gadam
uz 16.11

Grozījumi (+/)

Precizētais
2015. gada
budžets

EUR

EUR

EUR

001 Kolkas pamatskola tehn.personāls
IZDEVUMI - kopā

74 029.00

1 400.00

75 429.00

95 876.00

0.00

95 876.00

21 348.00

0.00

21 348.00

57 988.00

110.00

58 098.00

15 732.00

2 200.00

17 932.00

72 059.00

0.00

72 059.00

68 029.00

0.00

68 029.00

0021 Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija
IZDEVUMI - kopā
0022 Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums
IZDEVUMI - kopā
003 PII Rūķītis, tehniskais personāls
IZDEVUMI - kopā
0042 PII Rūķītis, pedag.pašvaldības finansējums
IZDEVUMI - kopā
005 Mazirbes speciālā internātpamatskola (tehniskie
darbinieki)
IZDEVUMI - kopā
0051 Mazirbes internātsk. tehn.no mērķdotācijas
IZDEVUMI - kopā
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0052 Mazirbes internātsk. tehn.no pašvaldības
IZDEVUMI - kopā
0061 Mazirbes internātpamatsk. pedag.no
mērķdotācijas
IZDEVUMI - kopā

27 022.00

0.00

27 022.00

136 000.00

0.00

136 000.00

2 546.00

293.00

2 839.00

30 741.00

-200.00

30 541.00

18 914.00

56.00

18 970.00

155 122.00

4 002.00

159 124.00

40 616.00

174.00

40 790.00

19 698.00

0.00

19 698.00

143 582.00

209.00

143 791.00

37 990.00

-2 687.00

35 303.00

60 534.00

0.00

60 534.00

130 145.00

0.00

130 145.00

30 108.00

2 934.00

33 042.00

302 610.00

1 450.00

304 060.00

402 112.00

0.00

402 112.00

35 270.00

0.00

35 270.00

79 899.00

0.00

79 899.00

81 598.00

0.00

81 598.00

22 457.00

0.00

22 457.00

86 612.00

-663.00

85 949.00

206 923.00

-5 000.00

201 923.00

86 385.00

-2 530.00

83 855.00

6 026.00

0.00

6 026.00

0062 Mazirbes internātpamatsk. pedag.no pašvaldības
IZDEVUMI - kopā
007 Kolkas pagasta pārvalde administrācija
IZDEVUMI - kopā
008 Internāts Kolka
IZDEVUMI - kopā
011 PII Kurzemīte, tehniskais personāls
IZDEVUMI - kopā
0121 PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija
IZDEVUMI - kopā
013 Sporta pasākumi
IZDEVUMI - kopā
014 Kolkas saimniec.darbi
IZDEVUMI - kopā
017 Sabiedriskās kārtības nodaļa
IZDEVUMI - kopā
020 Socialais dienests
IZDEVUMI - kopā
022 Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem
IZDEVUMI - kopā
023 Pansija Jaundundaga
IZDEVUMI - kopā
031 Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki)
IZDEVUMI - kopā
032 Dundagas vidusskola (pedagogi)
IZDEVUMI - kopā
042 Mākslas un mūzikas skola (tehniskie darbinieki)
IZDEVUMI - kopā
0431 Mākslas un mūzikas skola pedag.mērķdotācija
IZDEVUMI - kopā
0432 Mākslas un mūzikas skola pedag.pašvald.fin.
IZDEVUMI - kopā
063 Bāriņtiesa
IZDEVUMI - kopā
074 Ielu apsaimniekošana
IZDEVUMI - kopā
110 Novada domes administrācija
IZDEVUMI - kopā
126 Transportlīdzekļi (novada domes)
IZDEVUMI - kopā
142 Kredīta saistību izpilde
IZDEVUMI - kopā
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300 Dundagas pagasta biblioteka
IZDEVUMI - kopā

58 078.00

1 395.00

59 473.00

17 741.00

0.00

17 741.00

7 182.00

-50.00

7 132.00

9 950.00

-1 345.00

8 605.00

8 650.00

0.00

8 650.00

39 050.00

-3 101.00

35 949.00

28 114.00

0.00

28 114.00

14 721.00

0.00

14 721.00

152 684.00

14 430.00

167 114.00

65 491.00

-1 760.00

63 731.00

79 986.00

1 400.00

81 386.00

0.00

4 650.00

4 650.00

86 709.00

-9 339.00

77 370.00

22 694.00

0.00

22 694.00

197 802.00

20 538.00

218 340.00

87 081.00

-1 664.00

85 417.00

93 829.00

0.00

93 829.00

301 Kolkas biblioteka
II IZDEVUMI - kopā
302 Mazirbes biblioteka
IZDEVUMI - kopā
303 Kaļķu biblioteka
IZDEVUMI - kopā
305 Vīdales biblioteka
IZDEVUMI - kopā
330 Kubalu skola - muzejs
IZDEVUMI - kopā
340 Sabiedrisko attiecību nodaļa
IZDEVUMI - kopā
350 Dzimtsarakstu nodaļa
IZDEVUMI - kopā
361 Pils
IZDEVUMI - kopā
364 Kolka Kultūras pasākumi un sports
IZDEVUMI - kopā
365 Kultūras un sporta nodaļa
IZDEVUMI - kopā
403 Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219013734.4.
IZDEVUMI - kopā
730 Attīstības un plānošanas nodaļa
IZDEVUMI - kopā
731 Būvvalde
IZDEVUMI - kopā
733 Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana
IZDEVUMI - kopā
736 Nekustamā īpašuma nodaļa
IZDEVUMI - kopā
760 Grāmatvedība
IZDEVUMI - kopā
Pavisam kopā

26 902.00

Dundagas novada 26.11.2015. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada pašvaldības
2015. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta
ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 823 390, izdevumu
EUR 3 801 775 un finansēšanas EUR 42 425 plānu, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 131 60, izdevumu
EUR 164 019 un finansēšanas EUR 41 791 plānu, ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas EUR
5 675 apmērā plānu.
2015. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. ir EUR 64 040, speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 9 373, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 5 675.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr. 13. „Par
Dundagas novada pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.205.
26.11.2015.

11. §
Par iekšējiem noteikumiem
“Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta izpildes kārtība”
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Noteikt pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta izpildes kārtību
Izvērtējums
Iekšējie noteikumi nosaka budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, analīzes un iesniegšanas kārtību
un budžeta izpildes un kontroles kārtību.
Līdz šim minētos jautājumus regulēja ar Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu
pieņemtie “Noteikumi par Dundagas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
grozīšanas un izpildes kontroles kārtību” un Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra
lēmuma Nr.46 “Par budžetu 2015.gadam” 3.punkts. Minētie tiesību akti tiek atcelti.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta
izpildes kārtība” projektu (pievienots pielikumā).
Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra noteikumus “Noteikumi par Dundagas
novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, grozīšanas un izpildes kontroles
kārtību”.
Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.46 “Par budžetu 2015.gadam”
3.punktu.
Lēmums nododams izpildei: pašvaldības iestādēm

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.206
26.11.2015.

12. §
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Grozīt kārtību, kādā tiek noteikta mēnešalga
Izvērtējums
Plānots mēnešalgu noteikt, kā atskaites punktu piemērojot Ministru kabineta noteikto minimālo
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros. Līdz šim kā atskaites punkts tika
piemērots Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2014.gada
18.decembra iekšējos noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi””
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.207.
26.11.2015.

13. §
Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts;
Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona
nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 4.punkts un 12.punkts
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienību Kaļķu bibliotēku ar tās
darbībai nepieciešamām telpām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr.153
(prot. Nr.10., 2.§.) “Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums – telpas Dundagas
novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai” 02.10.2015. tika izsludināta
nomnieku pieteikšanās. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 30.10.2015.
Noteiktajā termiņā tika saņemts 1 (viens) nomas piedāvājums no (Vārds, uzvārds)
p.k.xxxxxxxxxx; dzīvo: xxxxxxxDundagas novads, LV 3270; saņemts Dundagas novada
pašvaldībā 2015.gada 30.oktobrī reģ.nr. DD-3-31.2/15/1008; piedāvājums saņemts slēgtā
aploksnē.
Nomas piedāvājums tika atvērts 03.11.2015. klātesot DNCB vadītājai Rutai Emerbergai
un bibliotekārēm Daigai Muželovskai un Inai Eihlerei; informācija iesniegta kancelejā
03.11.2015. nosūtot e-pastā PDF failu ar DNCB reģ. Nr. 13/1-8.4/7.
Nomai tiek piedāvātas telpas adresē: Ozoli – 1, Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas
novads. Telpas atrodas daudzstāvu mājas 1.stāvā un ir publiski pieejama vieta Kaļķu
centrā. Ir saņemtas pārējo daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku rakstiska piekrišana.
Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām.
Līdz novembra Domes sēdei trīspusējās sarunās (izpilddirektora p.i., DNCB vadītāja un
(Vārds, uzvārds)) noslēgt vienošanos par veicamajiem darbiem objektā, lai to pielāgotu
bibliotēkas vajadzībām un abpusēji izdevīgām nomas maksām.
Pēc uzsāktajām sarunām, provizoriskā nomas maksa varētu būt € 158,00 mēnesī pirmos
piecus gadus.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt līgumu par telpu nomu Dundagas novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Kaļķu
bibliotēka darbības nodrošināšanai objekta adresē: Ozoli – 1, Kaļķi, Dundagas pagasts,
Dundagas novads LV 3270 ar (Vārds, uzvārds) p.k.xxxxx; dzīvo: xxxxxx Dundagas novads, LV
3270
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja Ruta Emerberga

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.208.
26.11.2015.

14. §
Par zemes iznomāšanu
Pamatojums
Likums "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta desmitā daļa un "Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta 2. un 2.1 daļa. (Vārds, uzvārds) iesniegums
Nr.DD-3-26.1-479-L.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldībai piederošu īpašumu Jaunseņķi ar ēku uzturēšanai nepieciešamu zemes
gabalu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībai piederošais nekustamais Īpašums “Jaunseņķi”, kadastra
Nr.8850518002, sastāv no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un pagraba, atrodas uz (Vārds, uzvārds)
piederoša īpašuma “Seņķi”, kadastra Nr.88500180109. Mājas uzturēšanai nepieciešamā zemes
gabala platība ir aptuveni 0,3 ha, kas ir saskaņots ar zemes īpašnieku. Likuma "Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta desmitā daļa, cita starpā nosaka - ēku un būvju
īpašniekam tiek garantētas tiesības nomāt zemi, ko aizņem ēkas, būves un pagalms. Iznomājamās
zemes platību nosaka, zemes īpašniekam un ēku un būvju īpašniekam savstarpēji vienojoties.
Analoģiski likumam "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta 2. un 2.1 daļa
zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes
nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ja zemes īpašnieks
nepiekrīt, tad tas var celt prasību tiesā.
Saņemts (Vārds, uzvārds)iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par īpašuma
“Jaunseņķi” uzturēšanai nepieciešamā zems gabala nomu un vēlamā nomas maksa ir 10,00
EUR/mēnesī.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds) par īpašuma “Seņķi”, kadastra
Nr.88500180109, daļas 0,3 ha platībā (kadastra izdruka pielikumā) nomu, īpašuma “Jaunsenķi”
ēku uzturēšanai, nosakot nomas maksu 6% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.209.
26.11.2015.

15. §
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā
SIA „Osi wind” vēja parka ierīkošanai
Pamats
1. SIA „Osi wind” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.11.2015. ar
Nr.DD-3-26.1/15/506-O).
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļa.
3. 30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75., 76., 77., 78., 132. punkti.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 161.punkts.
5. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (apstiprināta ar Dundagas novada
domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija apstiprināšanu” (protokols nr. 9, 13.§).).
6. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”.
7. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 153.punkts.
Mērķis
Izstrādājot lokālplānojumu, kurā paredzētas vietas SIA „Osi wind” vēja parka ierīkošanai,
veikt grozījumus Dundagas pagasta teritorijas plānojumā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Osi wind” iesniegumu
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
06.11.2015.
ar
Nr.DD-3-26.1/15/506-O), kura tiek lūgts atļaut izstrādāt lokālplānojumu vēja parkam SIA „Oši
wind” (turpmāk – lokālplānojums) un pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
un darba uzdevuma apstiprināšanu, saskaņā ar pielikumā pievienoto teritorijas shēmu un zemes
vienību sarakstu, tādejādi veicot grozījumus teritorijas plānojumā un mainot plānoto atļauto
izmantošanu lokālplānojuma teritorijā no mežu teritorijām uz citu plānotās atļautās izmantošanas
veidu, kuros ir atļauts ierīkot vēja elektrostacijas, t.i. piemēram, lauksaimniecības zemes (L) vai
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rūpniecības teritorijas (R). Lokālplānojuma izstrādes izdevumus segs ierosinātājs, noslēdzot ar
pašvaldību līgumu.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļu lokālplānojumā var
detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 33.punktu
lokālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī blakus esošo pašvaldību plānošanas
dokumentus.
Saskaņā ar Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk - stratēģija) kā viena
no Dundagas novada teritorijas specializācijas jomām nacionālajā, vietējā un reģionālajā mērogā
ir noteikta alternatīvās enerģijas ražošana. Stratēģijā noteiktā ilgtermiņa prioritāte (ilgtermiņa
mērķis) tautsaimniecības jomā ir noteikta stabila atbalsta sistēma novada uzņēmējiem – it īpaši
novada specializācijas sektoros (16M-T), savukārt prioritāte inženierapgādes jomā ir noteikta
kvalitatīva, efektīva, ekonomiska, videi draudzīga un maksimāli pieejama inženierapgāde (16MIN).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās
daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk – grafiskā daļa)
plānotā apmežojamā platība atrodas funkcionālajā zonā „Mežu teritorija” (M), un funkcionālajā
zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk TIAN) 153. punkts nosaka, ka vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW (tai skaitā vēja
parku) izvietošana atļauta lauku teritorijā rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un
lauksaimniecības teritorijās (L) atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām un ievērojot šādus
papildus nosacījumus:
153.1. novietojumu paredz izstrādājot detālplānojumu;
153.2. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, tad jāsaņem attiecīgās ēkas
īpašnieka rakstisks saskaņojums;
153.3. vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja elektrostacijas radīto trokšņu
prognozes aprēķins un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem un esošo
apbūvi, Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst pārsniegt vides trokšņa
robežlielumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
153.4. ir sagatavots ietekmes uz ainavu izvērtējums;
153.5. vēja elektrostaciju un vēja parku izvieto ne tuvāk par 500 m no kapsētām un valsts
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.240) 161.punktu vēja
elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R),
tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai teritorijas plānojumā un
lokālplānojumā norādītajās vietās.
Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi Nr.10 neparedz iespēju funkcionālajā zonā „Mežu
teritorija” (M) izvietot vēja elektrostacijas, ir nepieciešams veikt grozījumus teritorijas
plānojumā vai izstrādāt lokālplānojumu.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.628:
75. Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
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76. Ja lokālplānojumu izstrādā, lai grozītu teritorijas plānojumu, lokālplānojuma
nepieciešamību pamato pašvaldības domes lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un
atspoguļo tā nosaukumā.
77. Darba uzdevumā ietver vismaz šādu informāciju un nosacījumus:
77.1. izstrādes pamatojumu un konkrētus uzdevumus;
77.2. institūcijas, no kurām saņemama informācija vai nosacījumi un atzinumi;
77.3. plānotos sabiedrības līdzdalības veidus un pasākumus.
78. Papildus šo noteikumu 77. punktā minētajam lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam
pievieno shematisku attēlu, kurā attēlota lokālplānojuma teritorija un tai piegulošās teritorijas. Ja
lokālplānojuma izstrādi ierosina privātpersona, pašvaldība nosaka lokālplānojuma teritoriju.
132. Ja lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji finansē ierosinātājs,
pašvaldības lēmumam par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pievieno
līguma projektu par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Dundagas novada Dundagas pagastā SIA „Osi wind” vēja
parka ierīkošanai saskaņā ar shematisko attēlu (1.pielikums).
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (2.pielikums).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Lauri Laicānu.
4. Apstiprināt līguma projektu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (3.pielikums).
Lēmums nosūtāms: SIA „Osi wind”: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.210.
26.11.2015.

16. §
Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā
SIA „Valpene wind” vēja parka ierīkošanai
Pamats
1. SIA „Valpene wind” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.11.2015. ar
Nr.DD-3-26.1/15/511-V).
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļa.
3. 30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75., 76., 77., 78., 132. punkti.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 161.punkts.
5. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (apstiprināta ar Dundagas novada
domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija apstiprināšanu” (protokols nr. 9, 13.§).).
6. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”.
7. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 153.punkts.
Mērķis
Izstrādājot lokālplānojumu, kurā paredzētas vietas SIA „Valpene wind” vēja parka
ierīkošanai, veikt grozījumus Dundagas pagasta teritorijas plānojumā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Valpene wind”
iesniegumu
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
09.11.2015.
ar
Nr.DD-3-26.1/15/511-V), kura tiek lūgts atļaut izstrādāt lokālplānojumu vēja parkam SIA
„Valpene wind” (turpmāk – lokālplānojums) un pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu, saskaņā ar pielikumā pievienoto teritorijas shēmu
un zemes vienību sarakstu, tādejādi veicot grozījumus teritorijas plānojumā un mainot plānoto
atļauto izmantošanu lokālplānojuma teritorijā no mežu teritorijām uz citu plānotās atļautās
izmantošanas veidu, kuros ir atļauts ierīkot vēja elektrostacijas, t.i. piemēram, lauksaimniecības
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zemes (L) vai rūpniecības teritorijas (R). Lokālplānojuma izstrādes izdevumus segs ierosinātājs,
noslēdzot ar pašvaldību līgumu.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 2.daļu lokālplānojumā var
detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 33.punktu
lokālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī blakus esošo pašvaldību plānošanas
dokumentus.
Saskaņā ar Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk - stratēģija) kā viena
no Dundagas novada teritorijas specializācijas jomām nacionālajā, vietējā un reģionālajā mērogā
ir noteikta alternatīvās enerģijas ražošana. Stratēģijā noteiktā ilgtermiņa prioritāte (ilgtermiņa
mērķis) tautsaimniecības jomā ir noteikta stabila atbalsta sistēma novada uzņēmējiem – it īpaši
novada specializācijas sektoros (16M-T), savukārt prioritāte inženierapgādes jomā ir noteikta
kvalitatīva, efektīva, ekonomiska, videi draudzīga un maksimāli pieejama inženierapgāde (16MIN).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās
daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk – grafiskā daļa)
plānotā apmežojamā platība atrodas funkcionālajā zonā „Mežu teritorija” (M), un funkcionālajā
zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk TIAN) 153. punkts nosaka, ka vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW (tai skaitā vēja
parku) izvietošana atļauta lauku teritorijā rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un
lauksaimniecības teritorijās (L) atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām un ievērojot šādus
papildus nosacījumus:
153.1. novietojumu paredz izstrādājot detālplānojumu;
153.2. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, tad jāsaņem attiecīgās ēkas
īpašnieka rakstisks saskaņojums;
153.3. vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja elektrostacijas radīto trokšņu
prognozes aprēķins un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem un esošo
apbūvi, Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst pārsniegt vides trokšņa
robežlielumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
153.4. ir sagatavots ietekmes uz ainavu izvērtējums;
153.5. vēja elektrostaciju un vēja parku izvieto ne tuvāk par 500 m no kapsētām un valsts
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.240) 161.punktu vēja
elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R),
tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai teritorijas plānojumā un
lokālplānojumā norādītajās vietās.
Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi Nr.10 neparedz iespēju funkcionālajā zonā „Mežu
teritorija” (M) izvietot vēja elektrostacijas, ir nepieciešams veikt grozījumus teritorijas
plānojumā vai izstrādāt lokālplānojumu.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.628:
75. Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
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76. Ja lokālplānojumu izstrādā, lai grozītu teritorijas plānojumu, lokālplānojuma
nepieciešamību pamato pašvaldības domes lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un
atspoguļo tā nosaukumā.
77. Darba uzdevumā ietver vismaz šādu informāciju un nosacījumus:
77.1. izstrādes pamatojumu un konkrētus uzdevumus;
77.2. institūcijas, no kurām saņemama informācija vai nosacījumi un atzinumi;
77.3. plānotos sabiedrības līdzdalības veidus un pasākumus.
78. Papildus šo noteikumu 77. punktā minētajam lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam
pievieno shematisku attēlu, kurā attēlota lokālplānojuma teritorija un tai piegulošās teritorijas. Ja
lokālplānojuma izstrādi ierosina privātpersona, pašvaldība nosaka lokālplānojuma teritoriju.
132. Ja lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji finansē ierosinātājs,
pašvaldības lēmumam par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pievieno
līguma projektu par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Dundagas novada Dundagas pagastā SIA „Valpene wind”
vēja parka ierīkošanai saskaņā ar shematisko attēlu (1.pielikums).
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (2.pielikums).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāju Lauri Laicānu.
4. Apstiprināt līguma projektu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (3.pielikums).
Lēmums nosūtāms: SIA Valpene wind”: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.211.
26.11.2015.

17.§
Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka”
apvienošanu
Pamats
1. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra 20.10.2015. vēstule Nr. NOS-5858.
Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 10.punkts.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Apvienot nekustamo īpašumu „Tornis Kolka” ar būvju īpašumu „Bāka Kolka” un precizēt
adreses.
Izvērtējums
1. Kolkas pagastā, Kolkā atrodas nekustamais īpašums „Tornis Kolka” ar kadastra Nr. 8862 007
0357 (turpmāk – nekustamais īpašums „Tornis Kolka”), kas sastāv no 0,2456 ha lielas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0355.
2. Uz nekustamā īpašuma „Tornis Kolka” izvietots:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošais būvju nekustamais īpašums „Bāka Kolka” ar kadastra
Nr. 8862 507 0012, kas sastāv no divām būvēm – radiosakaru bāka ar kadastra apzīmējumu 8862
007 0296 008 un sakaru apkalpes ēkas ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 009;
Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpstoša kadastrāli neuzmērīta būve ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0296 001;
Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpstoša būve ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 010, kas
atrodas SIA „TELE 2” bilancē.
3. Saskaņā ar adrešu sistēmas datiem nekustamajam īpašumam „Tornis Kolka”, būvei ar kadastra
apzīmējumu 8862 007 0296 009 un būvei ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 010 ir
piešķirta adrese „Kolkas tornis”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275.
4. Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkuma centra (turpmāk - centrs) 20.10.2015. vēstuli Nr. NOS-5858 (reģistrēta
pašvaldībā 23.10.2015. ar Nr. DD-3-31.1/15/984), kurā centrs informē par vēlmi veikt zemes un
būvju nekustamo īpašumu apvienošanu, datu aktualizāciju Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā un zemesgrāmatā. Lai to izdarītu, pašvaldībai tiek lūgts piešķirt
nekustamajam īpašumam vienotu adresi un nosaukumu – „Kolkas tornis”, Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
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5. Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes
vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes
ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas
nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
6. Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības
projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.
7. Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
8. Ministru kabineta noteikumi Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi” nosaka:
Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu
vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru
apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas.
9. Ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu
adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas,
neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā
(valdījumā).
10. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Tornis Kolka” ar kadastra Nr. 8862 007 0357 apvienošanai ar
būvju nekustamo īpašumu „Bāka Kolka” ar kadastra Nr. 8862 507 0012.
2. Pēc apvienošanas nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Kolkas tornis”.
3. Precizēt adresācijas objektu ar kodu 106428294 un adresi „Kolkas tornis”, Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov., LV-3275 sastāvu, nosakot, ka minētā adrese attiecas uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0355, radiosakaru bāku ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296
008 un sakaru apkalpes ēkai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 009.
4. Sakaru apkalpes ēkai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 010 piešķirt adresi „Sakaru ēka”,
Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0355 pēc apvienošanas ar būvju nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr. 8862 507 0012 0,2456 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas,
robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (NĪLM kods 0906).
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: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centram: Ernestīnes iela
34, Rīga, LV-1046.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.212
26.11.2015.

18.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Būvmeistari”
Pamats
1. (Vārds, uzvārds)16.10.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
16.10.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/469-B).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas ciema teritorijas
funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 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 „Būvmeistari” ar kadastra Nr. 8850 015 0105 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Būvmeistari”) kopplatība ir 5,71 ha, tas atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0105 un 8850
015 0134.
Nekustamā īpašuma „Būvmeistari” īpašnieks (Vārds, uzvārds) vēlas nekustamā īpašuma
„Būvmeistari” 1,71 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0134, kuru 0,15 ha
platībā aizņem meži, 0,30 ha krūmāji un 1,26 ha platībā zem ūdens sadalīt divās daļās, atdalot
aptuveni 1,0 ha lielu zemes gabalu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 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 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti
„Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma „Būvmeistari” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0134 lielākā daļa atrodas funkcionālajā zonā „Ūdeņu
teritorija” (Ū).
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Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nenosaka
jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību „Ūdeņu teritorijā” (Ū), līdz ar to sadalīšana
atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām 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 „Būvmeistari” ar kadastra
Nr. 8850 015 0105 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0134, 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: (Vārds, uzvārds)– (Adrese)
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.213.
26.11.2015.

19.§
Par zemes nomu
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.
2. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas
apmēru. MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un
nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes
kvalitātes pasliktināšanos.
Izvērtējums
Saņemti iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības valdījumā esošus zemes gabalus.
Šie zemes gabali iznomājami saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2. un MK
noteikumiem Nr.735
Tabula Nr.1
Saņemti iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības valdījumā esošus zemes gabalus
uz kuriem izbeigtas lietošanas tiesības un uz kuriem atrodas citam īpašniekam piederošas būves.
Tabula Nr.2
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iznomāt tabulā Nr.1 un Nr.2 uzskaitītos zemes gabalus atbilstoši tabulā noteiktajiem
mērķiem. Iznomāšanas procesu uzdot organizēt privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisijai. Pielikumā iznomājamo platību kartes.
1. Tabula Nr.1
N
p
k

Īpašuma
nosaukums

1

Tagadnes
daļa

Kadastra
numurs

Kadastra
apzīmējums

Platība
, ha

Plānotais
izmantoš.
veids

Zemes gab.
statuss

Nomas
termiņš
(gadi)

8850002009
0

8850002009
0
8850002009

4,0
2,4

Lauksaimn.
Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5
5
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0
2

Ozolkalni

8850017005
4

3,5

Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5

3

Dzeņi daļa

8850010011
3

4,0

Lauksaimn.

Rezerves
ZF

5

4

Roksti daļa

8850002006
8

2,64

Lauksaimn.

Lietojums

12

5

Ezeri daļa

8850002002
1

1,9

Lauksaimn.

Lietojums

12

6

Aizceļi
daļa

8850015010
3

0,7

Lauksaimn.

Lietojums

12

7

Barona iela
2 daļa

8850020016
2

0,1

Lauksaimn.

Lietojums

12

8

Pagasta
zeme

8850017009
5
8850017010
0
8850017009
4

1,06
0,9
1,4

Lauksaimn.
Lauksaimn.
Lauksaimn.

Lietojums
Lietojums
Lietojums

12
12
12

9

Pagasta
zeme

8850005007
1

1,7

Lauksaimn.

Lietojums

12

10

Akmentiņi

8850015008
2

0,5
0,68

Lauksaimn.

Lietojums

5

8850010011
3

8850015008
2
8850015008
3

Tabula Nr.2
N Īpašuma
p nosaukum
k
s

Kadastra
numurs

Nomnieks

Platība
ha

Plānotais
izmantošanas
veids

Zemes
gab.
statuss

Nomas
termiņš
(gadi)

1 Ķeiri

8850026003
5

Jānis Burka

7,0

Lauks.1,7/mež
s 5,0.

Lietojum
s

12

2 Meža iela
6

8850020016
4

Agija Ekere

0,12

Ēku
uzturēšanai

Īpašumā

12

3 Zemkopji

8850008009
5
k.a.8850008
0086

Dairis
Bumbiers

0,28

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

4 Mazirbes

8862002009

Jēkabs

1,2316

Lietojum

12
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4
k.a.8862002
0094
k.a.8862002
0095

Zambergs

0,419
0,8126

Ēku
uzturēšanai
Lauks.0,1383/
mežs.0,6449

s

5 Reņķi

8850008006
4

Arvīds
Alkšbirze

4,5

T.sk. L/s 4,1
zeme

Lietojum
s

12

6 Aviņi

8850015004
7

Ilga
Vitmane

2,3

T.sk. L/s 2,3
zeme

Lietojum
s

12

7 Barona 2

8850020016
2
daļa

Dzintra
Čekstere

0,12

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

8 Pāces iela
2

8850020006
3

0,18

Ēku
uzturēšanai

Lietojum
s

12

Jūrnieki

2. Jautājumu par īpašuma Saules 16 daļas iznomāšanu skatīt AP komitejas sēdē decembrī.

Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam un privatizācijas un
atsavināšanas komisijai.

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.214.
26.11.2015.

20.§
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Pamats
1. Valsts zemes dienesta 03.12.2014. vēstule Nr. 2-19/163.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. pants.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts.
Mērķis
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta piektā daļas un 13. panta pirmās daļas 8. punkta prasību izpilde.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta (turpmāk
- VZD) 03.12.2014. vēstuli Nr. 2-19/163 (reģistrēta pašvaldībā 03.12.2014. ar Nr. DD-331.2/14/1061).
Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtajā daļā
noteiktā pārskata par zemi saskaņošanu un attiecīga Ministru kabineta rīkojuma projekta par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidū sagatavošanu, VZD lūdz pašvaldību izvērtēt nosūtīto
informāciju par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēts statuss „20-zemes lietojums”, pieņemot attiecīgus lēmumus par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam un iesniegt
tos VZD.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas un 13. panta pirmās daļas 8. punkta prasībām, pašvaldībai
jāpieņem arī lēmums par minēto zemes lietotāju zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (1. pielikums).
2. Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitāmām zemes vienības (2. pielikums).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienestam – 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.215.
26.11.2015.

21. §
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā
Pamats:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts, 21. panta pirmās
daļas 14. punkta c)apakšpunkts.
2. 27.10.2015. iesniegums no SIA ”Ziemeļkurzeme” valdes locekļa A.Bāliņa.
Mērķis
Ekonomiski pamatotu izmaksu segšana un ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas
nodrošināšana.
Izvērtējums
Tarifu izmaiņas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos un
realizētiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem Dundagā. Plānotais ūdens un kanalizācijas
tarifs aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2010. gada 12. maija lēmumu Nr. 1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Tarifu plānots ieviest ar 2016.
gada 1. janvāri.
Kopsavilkums par SIA „Ziemeļkurzeme” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu.
Posteņi
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
1.
ieguldījumu vērtības norakstījums
1.1.
Pamatlīdzekļu nolietojums
1.1.1. t.sk. ēkas, būves
1.1.2. iekārtas, mehānismi
1.1.3. pārējie
1.2.
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
2.
Personāla izmaksas
2.1.
Darba samaksa
2.2.
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
3.
Remontu izmaksas
4.
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

ūdens
piegāde

notekūdeņu
attīrīšana

44 173.00
44160.00
43997.00
83.00
80.00
13.00
14 297.00
11 568.00
2 729.00
533.00
10 778.00

47 365.00
47352.00
47233.00
83.00
36.00
13.00
14 297.00
11 568.00
2 729.00
233.00
17 008.00
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
5.
6.
7.
8.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes
izmaksas
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Apdrošināšanas izmaksas
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas
atmaksa
Izmaksas kopā EUR
Rentabilitāte
Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m
Savākto notekūdeņu daudzums m

3

3

Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m

Spēkā esošais tarifs no
20.06.2007.
Plānotais pēc projekta ieviešanas
saskaņā ar tehniski ekonomisko
pamatojumu
Aprēķinātais pēc 2014. gada
pakalpojuma izmaksām

Ūdens
EUR bez
PVN/m3
0,50

0.00
893.00

7398.00
0.00
1045.00
0.00
37.00
210.00
58.00
65.00
76.00
535.00
0.00
353.00

13341.00
0.00
1045.00
0.00
37.00
153.00
58.00
65.00
76.00
879.00
0.00
353.00

108.00
1 009.00

108.00
x
207.00

0.00
70 790.00

0.00
79 110.00
5%

74 329.50

83 065.50

x

x

71341.00

x

x
3

EUR/m3
Pamatojums

0.00
893.00

x

68838.00

Ūdens
piegādes
tarifs

Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs

1.04

1.21

Kanalizācija Kopā EUR
EUR bez
bez
3
PVN/m
PVN/m3
0,78
1,28

0,84

1,39

2,23

1,04

1,21

2,25
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai SIA “Ziemeļkurzeme” (reģ.nr. 40003382317) iesniegtos tarifa
projektus: ūdensapgādes pakalpojums 1,04 euro/m3 (bez PVN) un kanalizācijas
pakalpojums 1,21 euro/m3 (bez PVN).
2. Uzdot SIA “Ziemeļkurzeme” publicēt pašvaldības interneta vietnē un vietējā laikrakstā
“Dundadznieks” informāciju par aprēķināto tarifa projektu, norādot šādu informāciju:
1. pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
2. datums, kad tarifa projekts ir iesniegts domē;
3. pakalpojumu veids, par kuru ir iesniegts tarifa projekts;
4. tarifa aprēķināšanas metodika, saskaņā ar kuru tarifa projekts ir aprēķināts;
5. piedāvātais tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
6. tarifa projektā piedāvātās izmaiņas (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs), ietverot:
6.1.
spēkā esošo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
6.2.
piedāvātā tarifa palielinājumu vai samazinājumu procentos
attiecībā pret spēkā esošo tarifu;
7. īss tarifa izmaiņas pamatojums (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs);
8. pakalpojumu sniedzēja piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums;
9. pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
tarifa projektu (termiņš nevar būt īsāks par 20 dienām);
10. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, epasta adrese, ja tāda ir;
11. cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.
3. Uzdot SIA “Ziemeļkurzeme” izvērtēt saņemtos priekšlikumus un ieteikumus.
4.
Uzdot SIA “Ziemeļkurzeme” iesniegt domei informāciju
priekšlikumiem un ieteikumiem, kā arī izvērtējuma rezultātiem.

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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.216.
26.11.2015.

22.§
Par darba samaksas organizāciju
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa, otrās daļas 1.punkts, 30.panta otrā daļa;
Darba likuma 62.panta pirmā un otrā daļa
Mērķis
Noteikt darba samaksas organizāciju
Izvērtējums
Darba likuma 62.panta pirmā daļa nosaka, ka darba samaksu darba devējs organizē atbilstoši
normatīvajiem aktiem un darba koplīgumiem. Pastāv divu veidu algas sistēmas – laika algas un
akorda algas sistēma.
1.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra lēmuma Nr.363 “Par
vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem” 1.punktu pašvaldībā
nodarbinātajiem apkopējiem tika noteikta akorda algas sistēma.
2.
Līdzšinējie novērojumi liecina par būtiskiem akorda algas sistēmas trūkumiem.
Piemēram, apkopēju darbs tiek normēts pēc telpu kvadratūras, bet tīrāmās telpas ir ļoti dažādas
pēc aizpildījuma ar dažādiem objektiem, uzturamās tīrības pakāpes u.tml. Racionālāk būtu ļaut
iestāžu vadītājiem īstenot savu vadītāju kompetenci pašiem, tas ir, pašiem noteikt (saskaņojot ar
pašvaldības izpilddirektoru) darba samaksas organizāciju, izvēloties laika algas vai akorda algas
sistēmu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Atcelt Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra lēmuma Nr.363 “Par vienotu
metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem”1.punktu.
2.
Iestādes vadītājs amatpersonas (darbinieka) algas sistēmas veidu nosaka pēc pašvaldības
izpilddirektora saskaņojuma saņemšanas. Līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim amatpersonai
(darbiniekam) noteikto algas sistēmas veidu iestādes vadītājs mēneša laikā saskaņo ar
pašvaldības izpilddirektoru.
3.
Uzdot Centrālajai administrācijai līdz 2016.gada 1.aprīlim sniegt priekšlikumus saistībā
ar darba samaksas organizāciju sētniekiem.
Lēmums nododams izpildei Visām pašvaldības iestādēm
Domes priekšsēdētājs
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23.§
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
23.1. Pamats
(Vārds, uzvārds) iesniegums 09.11.2015., Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pants
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības speciālistu ar dzīvojamo telpu.
Izvērtējums
Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldē 09.11.2015 ir saņemts (Vārds, uzvārds) iesniegums,
reģistrēts ar Nr 16-1-8/19 ar lūgumu pašvaldībai rast iespēju nodrošināt ar dienesta dzīvojamo
platību Kolkā.
(Vārds, uzvārds) ir darba tiesiskajās attiecībās ar Dundagas novada pašvaldību- strādā Dundagas
mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļā par skolotāju (no 01.09.2015.)
Tā kā faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, lai būtu iespējams pilnvērtīgi pildīt
darba pienākumus, ir nepieciešama dzīvojamā platība Kolkā.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pantu pašvaldība uz darba
pienākumu pildīšanas laiku Dundagas novada pašvaldībā var izīrēt (Vārds, uzvārds) dienesta
dzīvokli adresē “Zītari”, dz. 2, Kolkā, Dundagas novadā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar (Vārds, uzvārds) par dienesta viesnīcas telpām
adresē “Zītari”, dz. 2 Kolkā uz darba tiesisko attiecību laiku Dundagas pašvaldībā.
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens, (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens

Domes priekšsēdētājs
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23.§
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
23.2. Pamats
Valsts policija Kurzemes reģionālās pārvaldes Talsu iecirkņa un policijas inspektora (Vārds,
uzvārds) iesniegums DD-3-26.2/15/502-L no 30.10.2015
Mērķis
Lemt par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējums
Sakarā ar to, ka Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes Talsu iecirknī jau ilgāku laiku ir
vakance uz inspektora vietu Dundagas novadā. Turpmāk ar šā gada 16.novembri Dundagas
novada teritoriju apkalpos inspektors (Vārds, uzvārds). Lai veiksmīgāk pildītu dienesta
pienākumus Valsts policijas Kurzemes reģionālā pārvalde lūdz rast iespēju nodrošināt
(Vārds, uzvārds) ar dzīvojamo platību Dundagā.
Pašvaldībai ir brīvs dzīvoklis Dundagā Maija ielā 5, dz.3,. Šajā dzīvoklī pašlaik tiek veikts
kosmētiskais remonts, kas tiks pabeigts līdz 25.novembrim. Šim dzīvoklim var piešķirt
dienesta viesnīcas statuss, saskaņā ar likumu par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likumu “Par dzīvojamo telpu īri” pirmo daļu.
Šo dzīvokli var piešķirt policijas inspektoram uz darba laiku Dundagas novadā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt dzīvoklim Nr.3, Maija ielā 5, kadastra Nr.8850 520 0493, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, dienesta viesnīcas statusu.
Izīrēt (Vārds, uzvārds) dzīvokli Nr.3, Dundagā, Maija ielā 5 uz dienesta pienākumu pildīšanas
laiku Dundagas novadā.
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Domes priekšsēdētājs
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24.§
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā”
Pamats
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa, 1.4 daļa
Mērķis
Uzlabot Dundagas novada vidi, noteikto kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā
teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves.
Izvērtējums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai uzlabotu Dundagas novada vidi.
Dundagas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma iesniegto saistošo noteikumu “Par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā”.
Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 9.oktobrī saņemta un ar numuru DD-3-31.2/15/941
reģistrēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā lūgts: 1) precizēt
saistošos noteikumus papildinot tos ar punktu, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa likmes
apmēru (3%), jo pašreizējā saistošo noteikumu redakcijā 3% likme minēta tikai saistošo
noteikumu nosaukumā; 2) papildināt saistošos noteikumus ar 4.punktu, norādot, kad saistošie
noteikumi stājas spēkā.
Šobrīd piedāvātais saistošo noteikumu projekts ir papildināts ar jaunu 2.punktu, kurā noteikts, ka
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Atzīmējams, ka minētais jau izriet no likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta 1.5 daļas (tajā noteikts, ka likmi nosaka 3 procentu apmērā, ja
pašvaldība saistošajos noteikumos nav noteikusi citādāk – tātad, ja nenosaka citādāku, tad
nosakāma 3 procentu apmērā).
Šobrīd piedāvātais saistošo noteikumu projekts ir papildināts arī ar 5.punktu, kurā noteikts, ka
saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Atzīmējams, ka jau no likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļas izriet, ka saistošie noteikumi piemērojami no
nākamā taksācijas gada, ja saistošie noteikumi publicēti līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.
Turklāt saistošie noteikumi regulē ne tikai likmi, bet arī, piemēram, kārtību, kādā ēka (būve) tiek
klasificēta kā vidi degradējoša – to pieļaujams veikt arī, ja saistošie noteikumi stātos spēkā pēc to
publicēšanas.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.178 “Par saistošo
noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā”.
2. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.14 "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā"
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, VARAM

Domes priekšsēdētājs
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25.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2016.gadā”
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa,
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā 2016.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, kā
arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
2016.gadā.
Izvērtējums
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro pašvaldību
noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas,
var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.
Dundagas novada Dome nolemj:

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2016.gadā” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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26.§
Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Pamats
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta
pirmā un trešā daļa; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sestā daļa,
14.panta septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa

Mērķis
Noteikt pašvaldības sniegtos palīdzības veidus, pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas
un sniedz palīdzību, personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, kā arī
palīdzības sniegšanas kārtību.
Izvērtējums
Pašvaldība vēlas paplašināt to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, un vēlas precizēt
kārtību, kādā palīdzība tiek sniegta.
Sagatavotajā projektā labot 4.punktā no „Centrālā administrācija” uz „komisija 3
locekļu sastāvā” un 13.punktā papildināt ar normu- „nav parādsaistību pret pašvaldību”..
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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27.§
Par īres maksu dzīvojamai telpai Nr.2 (Talsu ielā 18, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā)
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunkts
Mērķis
Noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā fonda īri
Izvērtējums
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu
veido:
1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās
dzīvojamās telpas platībai;
2) peļņa.
Minētā panta trešā daļa nosaka, ka apsaimniekošanas izdevumi sastāv no:
1) dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana,
tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana);
2) normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma ēkas
atjaunošanai.
Savukārt, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas
pārvaldīšana ietver:
1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
2) citas pārvaldīšanas darbības.
Minētā panta otrā daļa nosaka, ka obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši
normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
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b) siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
(turpmāk — dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamais pakalpojums),
c) elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā
esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),
d) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un
kārtējais remonts,
e) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
f) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna,
sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
Minētā panta trešā daļa nosaka, ka citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un
maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam
nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
Ņemot vērā iepriekš minēto veikt šāds dzīvojamās telpas īres maksas aprēķins:
(5932,32/5432,50 + 2,96) x
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
2
ĪM =
, kur 39,9m
12
12
=13,47 EUR/mēnesī bez PVN
ĪM – Īres maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas īres objekts.
Tizm = A+Baps+P+N+Apdr+Zn+Nod+C = 5932,32 EUR ( sētnieka darba samaksa)
A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope,
iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās
daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās
materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;
Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā
atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta
uzturēšanā gadā;
P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus
izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā
uzkopšanā;
N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā
īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā
nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;
Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes vienības;
Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir
jāmaksā;
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C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā platība, kurā atrodas īres objekts ( 5432,50m2);
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru; Nizm = Adm x k/Kpl =17668,10x
0,91/5432,50=2,96
Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;
Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības
nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, atlīdzība
administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla
plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav
iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;
k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir
plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo īpašumu
pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības
virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);
Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā.
IZĪpl – izīrējamā platība (kvadrātmetri).
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt īres maksu dzīvojamai telpai Nr. 2 (Talsu ielā 18, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā) 13,47 EUR bez PVN mēnesī.
Lēmums nododams izpildei Dundagas vidusskolai, Centrālās administrācijas Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas 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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.223.
26.11.2015.

28.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pumpuri”
Pamats
1.
SIA „Vīdales vējš” pilnvarotās personas (Vārds, uzvārds)13.11.2015. iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 16.11.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/518-S).
2.
Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.175 (protokols Nr.10, 24.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri””.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pumpuri” (kadastra Nr. 8850 009 0011) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0011 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.175 (protokols Nr.10, 24.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri”” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Pumpuri” ar kadastra Nr. 8850 009 0011 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Pumpuri”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011, sadalot to trijās daļās.
Nekustamā
īpašuma
„Pumpuri”
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 009 0011 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts
paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Pumpuri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0011 trijās atsevišķās zemes vienībās, aptuveni 1,1 ha, 4,2 ha un 13,9 ha platībā.
Piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.1 ir iespējams nodrošināt no esošā ceļa servitūta,
zemes vienībai Nr.2 un Nr. 3 pa projektēto ceļa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta
izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 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.
Līdzšinējais nekustamā īpašuma „Pumpuri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0011 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM –
0101).
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Zemes ierīcības projektā noteiktajām zemes vienībām ar apzīmējumu Nr.1 un Nr.2 paredzēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101), zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.3 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Zemes ierīcības projektā noteiktajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt
nosaukumu „Pumpuri”, zemes vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Laukpumpuri” un
zemes vienībai Nr.3 paredzēts piešķirt nosaukumu „Lielpumpuri”. Nosaukumi neatkārto cita, jau
esoša nekustamā īpašuma nosaukumus Dundagas pagastā.
Zemes ierīcības projektā ietvertajā teritorijā ir sekojošs adresācijas objekts: adresācijas objekts
ar kodu 103466668 un adresi „Pumpuri”, Muņi, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, kas
sastāv
no
zemes
vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 009 0011 un funkcionāli saistītām ēkām uz tās. Pēc sadalīšanas adresācijas objekts
atradīsies zemes vienībā ar apzīmējumu Nr.1.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pumpuri” ar kadastra Nr.
8850 009 0011 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011 sadalīšanai trijās
daļās.
Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2. 1,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 atstāt nosaukumu „Pumpuri” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM – 0101).
11.1. 4,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Laukpumpuri” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM – 0101).
11.2. 13,9 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Lielpumpuri” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
12. Precizēt adresācijas objektu ar kodu 103466668 un adresi „Pumpuri”, Muņi, Dundagas pag.,
Dundagas nov., LV-3270, nosakot, ka minētā adrese attiecas uz 1,1 ha lielo zemes vienību
Nr.1 un visām ēkām uz tās.
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. (Vārds, uzvārds)– (Adrese)., 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
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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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.224.
26.11.2015.

29.§
Par reālservitūta nodibināšanu
Pamats
1) Dundagas novada pašvaldības 28.10.2015. vēstule Nr. DD-3-23.1/15/624 „Par piekļuves
vietu AS „Latvijas valsts meži” biroja ēkai Dundagā”.
2) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Pils iela 16” ar kadastra nr. 8850 020 0224.
3) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Zeme Pils ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0289.
4) Līguma projekts par reālservitūta nodibināšanu starp Dundagas novada pašvaldību un AS
„Latvijas valsts meži” īpašumā „Zeme Parka ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0515.
Mērķis
Nodibināt servitūtu pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumos, lai būtu iespējams veikt
ceļa/inženierkomunikāciju izvietošanu.
Izvērtējums
AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk – AS „LVM”) 2015. gada vasarā Dundagā uzsāka reģionālās
biroja ēkas (turpmāk – biroja ēka) būvniecību nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundagacentrālais” ar kadastra nr. 8850 002 0117 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222
(turpmāk – valdošais nekustamais īpašums), kuru plānots pabeigt 2016. gadā.
Saskaņā ar tehnisko projektu, piekļūšana biroja ēkai ir paredzēta pa paplašinātu ceļa posmu
nekustamā īpašuma „Strautiņu Pelītes” ar kadastra nr. 885 020 0027 zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 885 020 0027 (turpmāk – plānotā piekļuves vieta), kurš atrodas uz privātam
īpašniekam piederošas zemes un pašlaik nav noteikts kā ceļa servitūts.
Plānotā piekļuves vieta atrodas ļoti tuvu stādītai koku alejai un veicot inženierkomunikāciju
izvietošanu, kā arī ceļa būvniecību, tiktu skarta koku sakņu sistēma, kas nākotnē apdraudētu šo
koku pastāvēšanu.
Ņemot vērā plānotās piekļuves vietas ietekmi uz esošo koku aleju un to, ka nākotnē šis ceļa
posma varētu būt iela, Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) AS „LVM” izteica
piedāvājumu ceļa posmu piekļūšanai biroja ēkai paredzēt pa pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Pils iela 16” ar kadastra nr. 8850 020 0224 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0224, nekustamā īpašuma „Zeme Pils ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0289 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 un nekustamā īpašuma „Zeme Parka ielā” ar
kadastra nr. 8850 020 0515 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0514 (turpmāk –
pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi) (1.pielikums).
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Pašvaldība no AS „LVM” ir saņēmusi līguma projektus (2.-4. pielikums) par reālservitūta
nodibināšanu. Saskaņā ar tiem pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos plānots
nodibināt ceļa un inženierkomunikāciju reālservitūtu par labu valdošajam nekustamajam
īpašumam ar tiesībām izbūvēt ceļa posmu un inženierkomunikācijas. Kopējais ceļa garums (var
tikt precizēts, izdarot instrumentālo uzmērīšanu) – 0,305 m, platība – 0,306 ha, platums – 12 m.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt līgumus (2.-4. pielikums) ar AS „Latvijas valsts meži” par reālservitūta nodibināšanu
nekustamā īpašuma „Pils iela 16” ar kadastra nr. 8850 020 0224 zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0224, nekustamā īpašuma „Zeme Pils ielā” ar kadastra nr. 8850 020 0289
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 un nekustamā īpašuma „Zeme Parka ielā”
ar kadastra nr. 8850 020 0515 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0514.
Lēmums nosūtāms: AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība: Upes iela 4,
Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.
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.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.225.
26.11.2015.

30.§
Par nodomu protokola noslēgšanu ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros
Pamats
1) Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts.
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 59. Punkts.
Mērķis
Iesaistīties kopēja projekta pieteikuma sagatavošanā iesniegšanai Eiropas Savienības fondu
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu
konkursā.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu viena no pašvaldības
autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izstrādājusi
Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanu, nolūkā saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt
jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju
un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla
attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) var piedalīties šajā projektu konkursā,
taču projektā nepieciešamo rezultatīvo rādītāju sasniegšanai vēlama sadarbība ar citām
pašvaldībām. Pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu apvienoties ar Ventspils pilsētas pašvaldību,
Ventspils novada pašvaldību un Ventspils evaņģēliski luterisko draudzi kopīga projekta
pieteikuma izstrādāšanā un iesniegšanā. Pašlaik VARAM izstrādā vadlīnijas sadarbības
līgumiem starp plānotajiem projekta partneriem, kurus būs nepieciešams iesniegt kopā ar
projekta pieteikumu, bet līdz sadarbības līguma noslēgšanai Ventspils pilsētas pašvaldība, kas
būs arī projekta pieteikuma iesniedzējs un projekta vadošais partneris, vēlas noslēgt nodomu
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protokolu starp visiem partneriem, lai varētu uzsākt nepieciešamās darbības projekta pieteikuma
sagatavošanai.
Saskaņā ar pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 59. punktu, par sadarbības līgumu slēgšanu lemj dome, ja sadarbības
līgums netiek slēgts ar valsts vai pašvaldību institūcijām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Noslēgt nodomu protokolu par sadarbību kopēja projekta pieteikuma sagatavošanā un
projekta īstenošanā ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros
(1.pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS Nr. 1
Dundagas novada domes 2015.gada 26.novembra
Lēmumam Nr. 214 (prot.Nr.13.,20.§)
Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Administratīvi
teritoriālās
vienības
nosaukums

Nekustamā īpašuma
nosaukums

Dundagas pagasts

Ezeri

Dundagas pagasts

Lecnieku māja

Dundagas pagasts

Reņķi

Dundagas pagasts

Rasas

Dundagas pagasts

Brusas

Dundagas pagasts

Aviņi

Dundagas pagasts

Jaundundagas
Ratnieki

Dundagas pagasts

1905. gada 3

Dundagas pagasts

Aizceļi

Dundagas pagasts

Apentiņi

Dundagas pagasts

Pāces 2

Dundagas pagasts

Saules 12

Dundagas pagasts

Pāces iela 6

Dundagas pagasts

Mazšķērpiņi

Dundagas pagasts

Jauncelmi

Dundagas pagasts

Piltnes ferma

Kolkas pagasts

Filmaņi

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
8850 002
0021
8850 004
0074
8850 008
0064
8850 008
0075
8850 011
0018
8850 015
0047
8850 015
0085
8850 015
0096
8850 015
0103
8850 015
0138
8850 020
0063
8850 020
0212
8850 020
0233
8850 021
0158
8850 009
0035
8850 022
0036
8850 022
0087
8862 003
0031

Zemes
vienības
platība, ha

Pazīme – uz
zemes
vienības
„ir/nav”
būves

2,4

Ir

0,9

Ir

4,5

Ir

0,7

Ir

0,35

Ir

2,8

Ir

1,5

Ir

0,2

Ir

1,7

Ir

0,31

Ir

0,18

Ir

0,22

Ir

1,7

Ir

0,8

Ir

0,9

Ir

1,89
0,19

Ir
Nav

0,17

Ir

PIELIKUMS Nr. 2
Dundagas novada domes 2015.gada 26.novembra
Lēmumam Nr. 214 (prot.Nr.13.,20.§)

Rezerves zemes fondā ieskaitāmās zemes vienības
Administratīvi
teritoriālās
vienības
nosaukums
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts
Kolkas pagasts

Nekustamā
īpašuma
nosaukums
Roksti
Jaunmurri
Vilnīši
Pīlādži
Puiškalna māja
Vecmuižas
Ziedkalni
Ondrupi

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
platība, ha

8850 002 0068
8850 007 0046
8850 015 0111
8850 017 0090
8850 018 0143

3,98
1,00
1,7
1,2
0,2

Pazīme – uz
zemes
vienības
„ir/nav”
būves
Nav
Nav
Ir
Nav
Ir/Nav

8850 019 0034

2,6

Nav

8862 002 0189

0,2819

nav

