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
2015.gada 23. jūlijā

Nr.8.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.04
Sēdē piedalās 7 deputāti: Una Sila, Aldons Zumbergs, Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde,
Andra Grīvāne, Linda Pavlovska, Guntis Pirvits
Nepiedalās- Ansis Roderts-darba dēļ, Gunta Abaja- atrodas ārpus LR
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, DNCB vadītāja Ruta Emerberga
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Papildus izsludinātajai darba kārtībai, tiek ierosināts ieļaut darba kārtībā šādu jautājumu:
1. Dzīvokļu īpašumu “Dobēji” Nr.2 un Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšana
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Iekļaut minēto jautājumu sēdes darba kārtībā kā 10. punktu.

A.Grīvāne,

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm.
2. Par grozījumiem 2015.gada budžetā
3. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288
“Par Medību koordinācijas komisiju”
5. Par iekšējiem noteikumiem „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”
6. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu
7. Par nolikuma projektu "Dundagas novada domes izveidoto darba grupu darbības
nolikums"
8. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu
10. Dzīvokļu īpašumu “Dobēji” Nr.2 un Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšana
Dažādi jautājumi
Par ēdināšanas pakalpojumu Dundagas vidusskolā
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1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Izpilddirektors V.Radelis informē par paveiktajiem darbiem un aktualitātēm:
1. Par aizvadītajiem XI Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem
2. Par tikšanos ar Pitraga ciema iedzīvotājiem un viņu aktualizētajām problēmām
3. Par iesniegto projektu KAC izveidošanai
4. Par konstatētajiem trūkumiem lifta projekta realizācijā Dundagas Veselības centrā
5. Par telpu remontu PII „Kurzemīte’” telpās
6. Par Sklandraušu festivālu
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
1. Par piekrastes projektu
2. Par ceļu stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību
3. Par 13.augustā komitejās skatāmajiem jautājumiem
4.
Jautājumi:
L.Pavlovska atgādina par domes priekšsēdētāja ziņojumu par SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA
„Kolkas ūdens” turpmāko darbību. .
G.Laicāns informē, ka ir bijušas 3 tikšanās reizes ar uzņēmumu vadītājiem un pārrunāta
iespējamā turpmākā darbība. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē augustā tiks sniegta
informācija.
Tiek minēts, ka novada iedzīvotāji, kuri saņem pašvaldības pakalpojumus Kolkas pagasta
pārvaldē, mutiski ir vērsušies pie deputātiem, izsakot neapmierinātību ar pārvaldes vadības
attieksmi, t.i. nevēlēšanos risināt iedzīvotāju problēmas, piemēram sabiedriskā kārtība
Kolkas pagasta teritorijā, kanalizācijas jautājumi. Secina, ka iedzīvotājiem pašvaldībā ar
pretenzijām ir jāvēršas rakstiski.
S.Šnikvaldes interesējas par procesu, kādā ir Kaļķu bibliotēkas iespējamā pārvietošana uz
citām telpām.
V.Radelis skaidro, ka jautājums tiek kārtots normatīvos aktos noteiktajā procedūrā, t.i.
iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā kā 6.jautājums. Viss tiek saskaņots ar Centrālās
bibliotēkas vadītāju.
G.Pirvits ierosina uz Medību koordinācijas komisijas sēdi uzaicināt PVD pārstāvi ar
skaidrojumu par cūku mēra izplatības bīstamību mūsu apkaimē.

2. §
Par grozījumiem 2015.gada budžetā
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs

Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par grozījumiem 2015.gada budžetā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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3. §
Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
G.Laicāns
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;
2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
nolikuma 5.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam.

4. §
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra
lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
Pamats

G.Laicāns

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra
lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju””. Lēmums pievienots protokolam.

5. §
Par iekšējiem noteikumiem
„Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”
G.Laicāns
Pamats
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pants, 34.panta
trešā daļa, 35.panta pirmā daļa, 37.panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par iekšējiem noteikumiem „Pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldības noteikumi””. Lēmums pievienots protokolam.

6. §
Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu
Pamats

Ziņo V.Radelis; G.Laicāns

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 pants; Ministru kabineta 2013.gada
29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu
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no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 4.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

7. §
Par nolikuma projektu
"Dundagas novada domes izveidoto darba grupu darbības nolikums"
G.Laicāns
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas
1.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par nolikuma projektu "Dundagas novada domes izveidoto darba
grupu darbības nolikums"”. Lēmums pievienots protokolam.

8. §
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicāns, A.Zumbergs

Pamats
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Deputāts A.Zumbergs atkārtoti
ierosina jautājuma izskatīšanu un lēmuma
pieņemšanu deleģēt administrācijas darbiniekiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Nākamā jautājuma vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniecei Andrai Grīvānei.

9.§
Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu
Pamats

A.Grīvāne, A.Zumbergs, G.Laicāns

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Deputāts A.Zumbergs ir pret atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam, jo
dome iepriekšējās sēdēs ir lūgusi sakārtot interešu konflikta lietu, kas saistīta ar izdoto
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domes priekšsēdētāja rīkojumu par padotības realizēšanu par projektu vadītāju, bet izdarīts
tas nav.
G.Laicāns skaidro, ka atvaļinājuma laikā pie šī jautājuma strādās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne, S.Šnikvalde,), pret
– 1 (A.Zumbergs), atturas – 1 (G.Pirvits); balsojumā nepiedalās G.Laicāns
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Dzīvokļu īpašumu “Dobēji” Nr.2 un Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšana
Ziņo V.Radelis; G.Laicāns, S.Šnikvalde
Pamats
Apstiprināti ar Dundagas novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu Nr.95 (prot.
Nr.5.12.§) apstiprināto izsoles noteikumu punkts Nr.2.8. Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 14.jūlija komisijas
protokols Nr.8.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 „Dzīvokļu īpašumu “Dobēji” Nr.2 un Nr.3 izsoles rezultātu
apstiprināšana”. Lēmums pievienots protokolam.

Dažādi jautājumi
Par ēdināšanas pakalpojumu Dundagas vidusskolā
Diskusija par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Dundagas vidusskolā, jo ar iepriekšējā
mācību gada pakalpojuma sniedzēju līgums ir izbeidzies. Tiek rosināts pārdomāt, vai turpināt
līgumu ar esošo, vai mainīt pakalpojuma iepirkuma nosacījumus (paredzot, ka pakalpojuma
sniedzējs nodrošina arī Piena programmas realizēšanu un citas valsts piedāvātās skolēnu
veselīga uztura programmas) un izsludināt jaunu iepirkumu.
Vienojas, ka ir jāizsludina jauns iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu Dundagas vidusskolā,
paredzot ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina arī Piena programmas realizēšanu un citas valsts
piedāvātās skolēnu veselīga uztura programmas.
Sēde slēgta plkst. 14.14.
Protokols parakstīts 27.07.2015.
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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.130.

23.07.2015.

2.§
Par grozījumiem 2015.gada budžetā
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada
pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums:
Pirmajā pusgadā pašvaldības budžetā papildus ienākuši EUR 25 175. Tajā skaitā EUR 15 827
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, EUR 4000 ieņēmumi no Kultūras kapitāla
fonda (KKF) Kultūras pils projektu realizācijai un EUR 5 348 dziesmu un deju svētku
izdevumu segšanai. Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR
25 175 un izdevumu daļa par EUR 5 497. Pamatojoties uz Dundagas novada domes
lēmumiem un papildus ienākušo finansējumu no KKF, izdevumu daļā veikti sekojoši
grozījumi: EUR 3000 Kultūras pilij, EUR 1000 Dundagas kultūras pasākumiem, EUR 390
Kopētāja iegādei Mazirbes internātpamatskolai un EUR 1107 ārzemju komandējumu
izdevumu segšanai Pārvaldei ( tajā skaitā komandējuma izdevumi uz Ķīnu EUR 1000). Veikti
grozījumi pa izdevumu kodiem sekojošos budžetos:
Struktūrvienības
nosaukums
Novada domes
administrācija
Sociālie pakalpojumi
(dotācijas
sabiedriskām
organizācijām)
01.000.Vispārējie
valdības dienesti
kopā
Sabiedriskās kārtības
nodaļa (pašvaldības
policija)
03.000. Sabiedriskā
kārtība un drošība
kopā
Transportlīdzekļi
(novada domes)

2015.
gada
plāns.
193 535

25 487
x

2015. gada
grozītais plāns
uz 23.07.2015.

"+", "-"
1 107

0
1 107

194 642

25 487
x

37 410
x

0
0

37 410
x

83 225

0

83 225

Skaidrojums
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 110
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 141

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 017

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
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kods 126
04. 000.
Ekonomiskā
darbība kopā
Pārējā vides
aizsardzība,
apzaļumošana
05. 000. Vides
aizsardzība kopā
Nekustamā īpašuma
nodaļa
06.000. Teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
kopā
Dziesmu un deju
svētki
Dundagas pagasta
bibliotēkas

x

201 622
x

85 105

0

0
0

1 976
1 976

x

x

201 622
0

87 081

1 5000

0

15 000

58 078

0

58 078

17 741

0

17 741

148 669

3 000

151 669

Pils
Kultūras un sporta
nodaļa

Kolkas pamatskolas
pedagogu pašvaldības
finansējums
PII Rūķītis, tehniskais
personāls
PII Rūķītis, pedagogu
pašvaldības
finansējums
Internāts Kolkā
Mazirbes speciālā
internātpamatskola,
tehniskais personāls
PII Kurzemīte,
tehniskais personāls
PII Kurzemīte,
pedagogu pašvaldības
finansējums
Dundagas vidusskola,
tehniskie darbinieki
09.000.Izglītība
kopā
Sociālais dienests

78 195
x

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 736

x

Kolkas bibliotēka

08.000 Atpūta,
kultūra un reliģija
kopā
Kolkas pamatskolas
tehniskais personāls

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 733

1 000
4 000

79 195
x

66 395

6 677

73 072

21 348

0

21 348

62 319

-4 331

57 988

15 732

0

15 732

21 260

-2 346

18 914

69 283

2 396

71 679

157 548

-3 982

153 566

91 238
302 610

0
0

91 238
302 610

x

-1 586

x

60 534

0

60 534

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 033
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 300
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 301
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 361
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 365

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 001
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0022
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 003
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0042
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 008
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 005
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 011
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0122
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 031
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas

8
Pansija Jaundundaga
10. 000. Sociālā
aizsardzība kopā
KOPĀ PAVISAM

30 108
x

0
0

30 108
x

x

5 497

x

kods 020
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 023

Dundagas novada 23.07.2015. 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 3 514 363, izdevumu EUR 3 530 904 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 25 884, speciālā budžeta
līdzekļu atlikums ir EUR 9 373, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 5
675.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Par Dundagas novada
pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem.
2. Izteikt Dundagas novada domes lēmuma Nr. 46. no 26.02.2015.3. punktu sekojoši:
„Atļaut iestāžu un struktūrvienību vadītājiem apstiprinātā budžeta ietvaros veikt
grozījumus pa izdevumu kodiem nepārsniedzot EUR 400 kopsummā pa visiem kodiem,
pirms tam saskaņojot ar finanšu speciālisti un izpilddirektoru, kas nākamajā domes
sēdē jāiesniedz apstiprināšanai”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.131.

3.§
Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;
2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
nolikuma 5.punkts
Mērķis
Ievēlēt komisijas locekli.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
operatīvas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams ievēlēt papildus komisijas locekli.
Komisijas nolikums paredz ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju.
Dundagas novada Dome nolemj:
Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
locekli ievēlēt Nekutamā īpašuma nodokļa administratori Sintiju Gāliņu.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmuma projekts saskaņots: izpilddirektors, Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas priekšsēdētāja

Domes priekšsēdētājs
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Nr.132.

4.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra
lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
Pamats

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punkts
Mērķis
Grozīt Medību koordinācijas komisijas sastāvu
Izvērtējums
1. Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
(turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi) 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā
iekļaujams arī viens pārstāvis no Lauku atbalsta dienesta. Šobrīd komisijas sastāvā
pārstāvis no Lauku atbalsta dienesta ir Andis Asers. 2015.gada 10.jūlijā saņemta
vēstule no LAD Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas, kurā izteikts deleģējums Medību
koordinācijas komisijā darboties Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes kontroles un uzraudzības daļas vecākajam inspektoram IMANTAM
ZAMBERGAM.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus:
Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā:
“1.3.Imants Zambergs– Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;”.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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Nr.133.

5.§
Par iekšējiem noteikumiem
„Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”
Pamats
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pants, 34.panta
trešā daļa, 35.panta pirmā daļa, 37.panta pirmā daļa
Mērķis
Noteikt:
1.
kārtību, kādā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem un izvērtē atsevišķu
pašvaldības institūciju viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas;
2.
kārtību, kādā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības
darbības rezultātus;
3.
kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā
pašvaldībai ir izšķirošā ietekme;
4.
valdes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldībai kā
dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.
Izvērtējums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pants, 34.panta
trešā daļa, 35.panta pirmā daļa, 37.panta pirmā daļa pilnvaro pašvaldību izlemt vairākus ar
pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību saistītus jautājumus.
Iekšējo noteikumu projektā noteiktie risinājumi lielā mērā aizgūti no kārtības, kādu
likumdevējs noteicis valsts kapitāla daļu pārvaldībā. Iekšējie noteikumi ietver arī
noteikumus, ka noteiktos gadījumos pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldībā izmantojama
koordinācijas institūcijas (Pārresoru koordinācijas centrs) izstrādātā metodika, vadlīnijas
un ieteikumi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai; kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir
izšķirošā ietekme
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai; pašvaldības domes
priekšsēdētājam; kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme

Domes priekšsēdētājs
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Nr.134.

6.§
Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu
Pamats

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 pants; 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.
Mērķis
Nodrošināt Kaļķu bibliotēku ar tās darbībai nepieciešamām telpām.
Izvērtējums
1. Kaļķu bibliotēka atrodas (vārds, uzvārds) piederošajā ēkā „Vārpniekos”. Tā kā līgums
beidzas 2015. gadā, ēkas īpašnieks rakstiski iesniedzis jaunus līguma pamatnoteikumus:
apsaimniekošanas līgums tiek slēgts uz ne ilgāku laiku kā 5 gadi; apsaimniekotājam
jāuzņemas atbildība par ēkai piegulošo dārzu, sporta laukumu un teritoriju ap ēku; nav
tiesību objektā veikt pārbūves, nesošo konstrukciju izmaiņas; vēlas pirmajā stāvā paturēt
telpas dzīvoklim. Vēlas kā obligātu prasību līgumā iekļaut punktu, ka līgums mēneša laikā
var tikt lauzts, ja īpašums īpašniekam vajadzīgs savām vajadzībām vai tiek pārdots.
1.
Vēloties iepazīties ar provizoriskām iespējām nomāt nekustamo īpašumu pašvaldības
darbības nodrošināšanai, tika uzrunāts (vārds, uzvārds), kas sagatavojis provizorisku
piedāvājumu. Ņemot vērā, ka uzrunātā persona visticamāk piedalītos nomas objekta
piedāvājumu atlasē, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu,
5.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu provizoriskajam piedāvājumam (pievienots lēmuma
pielikumā) pašvaldības izpilddirektors noteicis ierobežotas pieejamības statusu, tas ir, šī
informācija paredzēta ierobežotam personu lokam (domes deputātiem, pašvaldības
administrācijas darbiniekiem/amatpersonām, kuras iesaistītas šī lēmumprojekta
sagatavošanā vai izskatīšanā) sakarā ar darba pienākumu veikšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Organizēt nomas objekta piedāvājumu atlasi, lai nodrošinātu Kaļķu bibliotēku ar tās
darbībai nepieciešamām telpām.
2. Uzdot izpilddirektoram līdz 2015.gada augusta komiteju sēdēm sagatavot
nepieciešamos dokumentu projektus nomas objekta piedāvājumu atlases veikšanai.
Lēmums nododams izpildei izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
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23.07.2015.

7.§
Par nolikuma projektu
"Dundagas novada domes izveidoto darba grupu darbības nolikums"
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas
1.punkts
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada domes 2015.gada 29.jūnija
priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanā” 1.punkta izpildi

lēmuma

Nr.125

“Par

Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2015.gada 29.jūnija lēmuma Nr.125 “Par priekšlikumiem
pašvaldības darba uzlabošanā” 1.punktu tika nolemts apstiprināt izstrādāto pasākumu plānu
pašvaldības darba uzlabošanai. Savukārt, ar minētā lēmuma 2.punktu tika izveidota darba
grupa minētā plāna izpildei.
Līdz šim darba grupa darbu organizē pēc saviem ieskatiem. Lai uzlabotu darba grupas darba
organizāciju, nepieciešams noregulēt vairākus ar darba grupas darbu saistītus jautājumus
(sēžu protokolēšana, sēžu sasaukšana, sēžu vadīšana, lēmumu pieņemšanas kārtība u.c.).
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt nolikuma "Dundagas novada domes izveidoto darba grupu darbības
nolikums” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, pašvaldības darba uzlabošanas
iespēju izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas darba grupai

Domes priekšsēdētājs
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Nr.136.

8.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Pamats
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Mērķis
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 1.jūnijā saņemts (vārds, uzvārds) rakstveida
iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/15/215-H., kurā lūgts anulēt ziņas par (vārds, uzvārds)
deklarēto dzīvesvietu adresē „Ozolnieki”, Neveja, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
norādot, ka ar (vārds, uzvārds) nav bijis noslēgts telpu īres līgums par lietošanas tiesībām,
bet pastāvējusi tikai mutiska vienošanās, nav arī radniecisku saišu. (vārds, uzvārds)
deklarētajā dzīvesvietas adresē faktiski nedzīvo un viņa atrašanās vieta nav zināma. Papildus
minēts, ka nekustamais īpašums „Ozolnieki” tiek gatavots pārdošanai.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir pienākums
pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts
reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Savukārt Administratīvā procesa likuma 59.panta (1) un
(2) daļa nosaka ka, pēc administratīvās lietas ierosināšanas, lai pašvaldība pieņemtu
attiecīgo lēmumu, tai nepieciešams iegūt informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ir nepieciešama, tādēļ:
2.1. pašvaldība 2015.gada 5.jūnijā elektroniski pieprasīja informāciju no Talsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņas par nekustamo īpašumu „Ozolnieki”, Dundagas pagasts,
Dundagas novads un konstatēja, ka 2007.gada 10.janvārī izsniegta Zemesgrāmatas apliecība,
kas apliecina, ka minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz
(vārds, uzvārds) vārda;
2.2. pārbaudīja LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, un konstatēja, ka
(vārds, uzvārds) dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagasta Nevejā „Ozolnieki”
deklarējis 2011.gada 1.decembrī;
2.3. pārbaudīja pašvaldības arhīvā esošās 2011.gada lietas par personu dzīvesvietas
deklarēšanu un konstatēja, ka (vārds, uzvārds) dzīvesvietu deklarējis elektroniski un kā
tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē norādījis vienošanos ar īpašnieku
(vārds, uzvārds) (lietai pievienota (vārds, uzvārds) dzīvesvietas deklarācija uz 1 lp.)
3. Lai izvērtētu (vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats
anulēt ziņas par (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu pašvaldība:
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3.1. nosūtīja 2015.gada 8.jūnijā pa pastu ierakstītā sūtījumā (vārds, uzvārds) vēstuli
ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt
paskaidrojumus par (vārds, uzvārds) iesniegumā minētajiem faktiem, vai arī iesniegt
dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē, jo
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi
uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata;
3.2. konstatēja, ka (vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā nav ieradies un dokumentus
iesniedzis, kas apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, tādēļ secināms, ka
persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija
deklarētās dzīvesvietas anulēšanai.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā noteikto,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā (vārds, uzvārds) 2015.gada 1.jūnijā iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus
noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka (vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas
tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un ziņas par (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu ir
anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus, Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta
otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts
piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2) punktu anulēt ziņas par (vārds, uzvārds), personas kods ......-..... deklarēto
dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas pagasts, Neveja, „Ozolnieki”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši
Paziņošanas likuma 8.panta (3) daļai administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
(vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Lēmums nosūtāms: (vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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9.§
Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu
Pamats

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Mērķis

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam

Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 20.jūlijā saņemts domes priekšsēdētāja
Gunāra Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 3 kalendārās nedēļas ilgu
atvaļinājumu, tas ir, no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada 16.augustam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā
atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam 3 kalendārās
nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada
16.augustam) par laika periodu no 2014.gada 14.decembra līdz 2015.gada 14.septembrim.

Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

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.8.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
23.07.2015.

Nr.138.

10.§
Dzīvokļu īpašumu “Dobēji” Nr.2 un Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšana
Pamats
Apstiprināti ar Dundagas novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu Nr.95 (prot.
Nr.5.12.§) apstiprināto izsoles noteikumu punkts Nr.2.8. Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 14.jūlija komisijas
protokols Nr.8.
Mērķis
Pašvaldības mantas atsavināšanas procedūras pabeigšana.
Izvērtējums
Pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija, saskaņā ar domes
apstiprinātiem izsoles noteikumiem organizēja dzīvokļu Nr.2, 3 un 4 “Dobējos” izsoles.
Uz izsolāmā objekta dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 un 417/3617 kopīpašuma
domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, kas atrodas “Dobēji”, Sabdagas
ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsoli pieteicās viens pretendents (vārds,
uzvārds). Nosacītā cena EUR 900,00. Viņa nosolītā objekta cena 950,00 eiro.
Uz izsolāmā objekta dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 un 314/3617 kopīpašuma
domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, kas atrodas “Dobēji”, Sabdagas
ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsoli pieteicās viens pretendents (vārds,
uzvārds). Nosacītā cena EUR 600,00. Viņa nosolītā objekta cena 650,00 eiro.
Par dzīvokļa Nr.4 izsoles procedūru ir saņemta sūdzība un līdz ar to šī dzīvokļa izsoles
rezultāti netiek virzīti apstiprināšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt:
1. Dzīvokļa Nr.2 un 417/3617 kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes
gabala, kas atrodas “Dobēji”, Sabdagas ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsolē
piedāvāto cenu EUR 950,00 un slēgt pirkuma līgumu ar (vārds, uzvārds).
2. Dzīvokļa Nr.3 un 314/3617 kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes
gabala, kas atrodas “Dobēji”, Sabdagas ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsolē
piedāvāto cenu EUR 650,00 un slēgt pirkuma līgumu ar (vārds, uzvārds).
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
speciālistam
Domes priekšsēdētājs
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