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.10.
2015.gada 24. septembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.04
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Guntis
Pirvits, Gunta Abaja, Ansis Roderts, Aldons Zumbergs, Una Sila, Andra Grīvāne
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, redaktora vietn. Diāna Siliņa, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris
Laicāns, Dundagas vsk. saimniecības pārzinis Valdis Šleiners
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, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne), 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 nolikuma projektu “Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums – telpas
Dundagas novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai” .
3. Par Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
grozījumu projektu.
4. Par telpu nomas maksu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai.
5. Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu.
6. Par PII „Kurzemīte” logopēda darba slodzes palielināšanu.
7. Par finansējumu personāla atlīdzībai PII „Kurzemīte” 7.grupas darbības
nodrošināšanai.
8. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1.stāva mākslinieciski arhitektoniskajai
izpētei.
9. Par Ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā.
10. Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā.
11. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības autotransportam.
12. Par papildu finansējumu pašvaldības policijai.
13. Par budžeta grozījumiem.
14. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
15. Par Kubalu skolas-muzeja ēkas restaurācijas darbu skiču projekta izstrādi.

16. Par finansējumu tehnisko projektu izstrādē.
17. Par NĪN parāda piedziņu.
18. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
19. Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam –
„Dundagas senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai pašizpausmei”.
20. Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības
grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem.
21. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
22. Par Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
23. Par grozījumiem Medību koordinācijas komisija sastāvā.
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri”.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”.
26. Par nekustamā īpašuma „Grāvīši” sadalīšanu.
27. Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā”.
28. Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos noteikumos „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Dažādi jautājumi

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Izpilddirektora p.i. Baiba Dūda ziņo par:
1. Sasauktā iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme sevi attaisnojusi un ir
nepieciešams to rīkot arī turpmāk
2. Notikusi darba grupas sanāksme, kur gatavo virzīšanai uz komitejas sēdēm par
darba nosacījumu izmaiņām apkopējiem
3. Notikusi Dundagas novada deju skolotājas Daces Treinovskas godināšana Rīgā kā
„Dziesmu svētku skolotājs”
4. Ir notikusi Apbalvojumu komisijas sēde kurā izskatīti pieteikumi pašvaldības
apbalvojumiem
5. Tiek risināti jautājumi par VUGD aktos minēto pārkāpumu novēršanu
6. Pašvaldības administratīvajai ēkai un pilij nepieciešams funkcionālais plānojums
7. Ir notikusi tikšanās ar Dundagas atbalsta biedrību par bērnu rotaļu laukuma
izveidi
8. Pašvaldības darbinieki piedalījušies pašvaldību ar putnu ģerbonī salidojumā
Līvānos
9. Dundagā plānojas starptautiska konference par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu
10. Apstiprināts projekts „gastranomiskais mantojums”, kura rezultātā taps viens
video sižets par mūsu puses tradicionālajiem ēdieniem, piem. sklandrausis, butes
u.c.
11. Noslēdzies iepirkums ēdināšanas pakalpojumam Dundagas vidusskolā, šobrīd
notiek izvērtējums
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

Deputātus papildus interesējošie jautājumi- kādi būs budžeta sastādīšanas
principi, vai un kuros posmos tiks iesaistīti deputāti, kāda būs organizatoriskā
shēma lai nonāktu pie vadības ziņojuma?
B.D. Deputāti noteikti tiks iesaistīti vadlīniju noteikšanai, budžeta sastādīšana
notiks vadoties pēc attīstības programmas.

2.§
Par nolikuma projektu
“Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums – telpas Dundagas novada
pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “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
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par nolikuma projektu “Nomas objekta piedāvājumu atlases
nolikums – telpas Dundagas novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības
nodrošināšanai””. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu”
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants, 43.panta trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu””. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par telpu nomas maksu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; G.Abaja
balsošanā nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.155 „Par telpu nomas maksu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija””. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 10.3. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.156 „Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu”. Lēmums
pievienots protokolam.

6.§
Par Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte”
Logopēda darba slodzes palielināšanu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
pirmsskolas vecuma bērnu ar valodas traucējumiem skaita strauja palielināšanās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.157 „Par Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte”
Logopēda darba slodzes palielināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par finansējumu personāla atlīdzībai PII „Kurzemīte”
7.grupas darbības nodrošināšanai
G.Laicāns, A.Roderts, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Grīvāne
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Deputāts A.Roderts izsaka šaubas par aprēķina pareizību par paredzēto darba slodzes
noteikšanu mūzikas skolotājai un ierosina sagatavotajā lēmuma projektā izslēgt sadaļu
par muzikālo audzinātāju un atkārtoti skatīt to atsevišķi nākamajā Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēdē oktobrī.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 1 balsi par (A.Roderts), pret – 4 (L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne), atturas –4 (G.Pirvits, G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja)
Priekšlikums balsojuma rezultātā netiek atbalstīts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne), pret – 1 (A.Roderts), atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.158 „Par finansējumu personāla atlīdzībai PII „Kurzemīte”
7.grupas darbības nodrošināšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1.stāva
mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei
G.Laicāns
Pamats
Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 5.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.159 „Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1.stāva
mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par Ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats:
1) Dundagas vidusskolas direktores 09.098.2015. iesniegums (reģ,Nr. DD-331.2/15/845 no 10.09.2015)
2) 20.02.2015. VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas pārbaudes akts
Nr.22/12.6-3.1
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.160 „Par Ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā”.
Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā
G.Laicāns
Pamats:
1. Dundagas novada domes 27.08.2015. g. lēmums Nr. 143;
2. Dundagas novada domes 27.01.2015.g. lēmums Nr. 20. par atsevišķu
nedzīvojamo telpu nomu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.161 „Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā”. Lēmums
pievienots protokolam.

11.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības autotransportam
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Grīvāne
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2015.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.162 „Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības
autotransportam”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par papildu finansējumu pašvaldības policijai
G.Laicāns
Pamats:
Pašvaldības policijas vecākā inspektora J.Simsona 11.09.2015.g. iesniegums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.163 „Par papildu finansējumu pašvaldības policijai”. Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par 2015. gada budžeta grozījumiem
G.Laicāns
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.164 „Par 2015.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
G.Laicāns
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.165 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
Tiek izsludināts pārtraukums 15 minūtes.

15.§
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja budžeta
grozījumi, paredzot muzeja ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādāšanu
minimālā sastāvā
G.Laicāns
PAMATOJUMS
Dundagas novada attīstības programma 2014. – 2020. gads, pasākumi K-14, K-15;
Dundagas novada pašvaldības Kubalu skolas – muzeja „Darbības un attīstības stratēģija
2015. – 2020. gadam”; Būvniecības likums 15. pants,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.166 „Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja
budžeta grozījumi, paredzot muzeja ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādāšanu
minimālā sastāvā”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par finansējumu tehnisko projektu izstrādē
G.Laicāns
Pamats
Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļas budžets 2015. gadam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.167 „Par finansējumu tehnisko projektu izstrādē”. Lēmums
pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa.
Atzīmes zemesgrāmatās par piedziņas vēršanu – zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.168 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda
kārtībā”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3., 4., 5., 6., 7. punkts.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 pants.
3. Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr.13
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015. gadā”.
4. Maksātnespējas likuma 73. panta 1. daļa un 2. daļa.
5. Maksātnespējas likuma 141. panta 11. daļa.
6. Maksātnespējas likuma 164. panta 1. daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam
projektam – „Dundagas senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai
pašizpausmei”
G.Laicāns
Pamats
Biedrības „Dundangas sendienas” 16.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 16.09.2015. ar Nr. DD-26.2/15/418-D).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā
pieteiktajam projektam – „Dundagas senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai
pašizpausmei””. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo
pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1) Likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punkts.
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko
rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem”. Lēmums
pievienots protokolam.

21.§
Par apstrīdēto administratīvo aktu
G.Laicāns
Pamats
Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 7.panta ceturtā daļa; Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1. un 10.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par apstrīdēto administratīvo aktu”. Lēmums
pievienots protokolam.

22.§
Par nolikuma projektu "Medību koordinācijas komisijas nolikums"
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par nolikuma projektu "Medību koordinācijas komisijas
nolikums"”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra
lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
G.Laicāns
Pamats
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 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada
27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju””. Lēmums pievienots
protokolam.

24.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri”
G.Laicāns
Pamats
SIA „Vīdales vējš” 25.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
27.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/381-S).
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
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 88.3. un 97.3. punkti.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 12.punkts

Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
„Pumpuri””. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. (vārds, uzvārds) 11.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 10.09.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/413-S).
2. Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
5. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8.panta 2.daļa.
6. 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 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
„Jaunklāvi””. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par nekustamā īpašuma „Grāvīši” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. (vārds, uzvārds) 08.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
08.09.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/401-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par nekustamā īpašuma „Grāvīši” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

27.§
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā”
G.Laicāns, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs
Pamats
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa, 1.4 daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt 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””. Lēmums pievienots protokolam.
Būvvaldei nākamajā Attīstības un plānošanas komitejas sēdē oktobrī ziņot par saistošo
noteikumu piemērošanas procedūru un darbu organizēšanas kārtību.

28.§

Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos
noteikumos „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
Secina, ka sagatavotais projekts ir papildināms. Jāapsver iespēja lēmumu par dzīvojamās
platības piešķiršanu pieņemšanas kompetences nodošanu vai nu atsevišķai komisijai vai
Sociālajam dienestam, jo tas ir viens no sociālās palīdzības veidiem. Kā risināt problēmu
jauno ģimeņu vēlmju par kopīgas apdzīvojamās platības piešķiršanu apmierināšanai?
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos
noteikumos „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst. 15.12.
Protokols parakstīts 28.09.2015.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.153.
24.09.2015.

2.§
Par nolikuma projektu
“Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums – telpas Dundagas novada
pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai”
Pamats
Likuma “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
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā notiek nomas objekta piedāvājumu atlase, lai nodrošinātu
Dundagas novada pašvaldības Centrālās bibliotēkas Kaļķu bibliotēku ar tās darbībai
nepieciešamām telpām
Izvērtējums
Nolikums sagatavots saskaņā ar Dundagas novada domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu
Nr.134. “Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto nolikuma “Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums – telpas
Dundagas novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.154.
24.09.2015.

3.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants, 43.panta trešā daļa
Mērķis
Mainīt nosacījumus jautājumos, kas saistīti ar līdzfinansējuma apmēru, pretendentiem
izvirzītajām prasībām un līdzfinansējuma sniegšanas kārtību
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2015.gada 27.augusta lēmuma Nr.139 „Par līdzfinansējumu
Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam - Dundagas jaunās māmiņas
manto senioru gudrības „Virtuves skolā”” 2.punktā nolēma uzdot līdz 2015.gada
septembra Attīstības un plānošanas komitejas sēdei sagatavot Dundagas novada domes
2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.25 saistošo noteikumu „Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” grozījumu projektu. Ņemot vērā
minētajā domes sēdē izklāstītos viedokļus un ņemot vērā to satura iekļaušanas ietekmi
arī uz citiem nosacījumiem, un ņemot vērā Attīstības un plānošanas nodaļas un jurista
ieteikumus, saistošo noteikumu projektā noteiktas vairākas izmaiņas (skatīt saistošo
noteikumu paskaidrojuma rakstu).
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu”” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmuma projekta iesniedzējs: Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.155.
24.09.2015.

4.§
Par telpu nomas maksu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome
var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli,
atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts).
Tātad: 1) nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās
formulas; 2) nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar
MK noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un
faktiskā stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:

Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

65 258,00/4059,70 + 0,98)×14,52
12

=20,64 EUR/mēnesī bez PVN par 14,52 m2

Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” telpu nomas maksu 20,65
EUR/mēnesī bez PVN par 14,52 m2, sākot ar 01.09.2015.
Lēmums nododams izpildei: CA grāmatvedībai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.156.
24.09.2015.

5.§
Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 10.3. punkts.
Mērķis
Piedalīšanās biedrības ”Latvijas Piļu un muižu asociācija” organizētajā pieredzes
apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju no 2015.gada 28. septembra līdz 4. oktobrim.
Izvērtējums
Biedrība „Latvijas Piļu un muižu asociācija” organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz
Poliju un Vāciju no 2015.gada 28. septembra līdz 4. oktobrim. Maršruts un apmeklējamo
objektu saraksts sastādīts tā, lai brauciena dalībnieki gūtu vērtīgu pieredzi vēsturisko
ēku atjaunošanā, apsaimniekošanā un izmantošanā. Brauciena laikā objektos tiek
organizētas tikšanās ar nozaru speciālistiem.
Tā kā brauciens paredzēts kultūrvēsturisko objektu apsaimniekotāju kompetences
celšanai un izglītošanai, Kultūras pils direktore lūdz pašvaldību izskatīt iespēju
apmaksāt viņai brauciena izdevumus. Kopējā brauciena izmaksu summa noteikta EUR
607,00 apmērā (tajā skaitā autobusa izmaksas, nakšņošana, ceļojuma apdrošināšana,
ieejas biļetes un vietējo gidu pakalpojumi, grupas vadītāja pakalpojumi).
Dundagas novada pašvaldība ir biedrības „Latvijas Piļu un muižu asociācija” biedrs.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu EUR 607,00 apmērā biedrības „Latvijas Piļu un muižu
asociācija” organizētam pieredzes apmaiņas braucienam uz Poliju un Vāciju no
2015.gada 28. septembra līdz 4. oktobrim. Finansējumu piešķirt Kultūras pils budžetam
no pašvaldības budžetā ietaupītiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
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6.§
Par Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte”
logopēda darba slodzes palielināšanu
Pamats
pirmsskolas vecuma bērnu ar valodas traucējumiem skaita strauja palielināšanās.
Mērķis
Izglītības procesa kvalitātes uzlabošana un bērnu valodas attīstības veicināšana jau
agrīnā vecumā.
Izvērtējums
Dundagas pirmsskolas iestādē logopēds strādā uz 1 slodzi , kas MK noteikumos nr.836.,
Rīgā 2009.gada 28.jūlijā, nosaka 21 darba stundu nedēļā. Algas likme noteikta 426.86
eur (četri simts divdesmit seši eiro un 86 eiro centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Līdz šim logopēds strādāja ar 5-6 g.v. bērniem, grupā 24 bērni, kuru skaits pēdējos
mācību gadus ir palielinājies līdz 29 bērniem. Valodas problēmas tiek atzītas ar vien
jaunākā vecumā. Bērnu medicīniskās kartēs jau norādīts uz neskaidru runu (neizrunā
visas skaņas) vai pat valodas traucējumiem aizvien lielākam bērnu skaitam vecumā no 4
līdz 6 g. Šajā mācību gadā valodas problēmas mūsu iestādē ir uzrādītas 33 bērniem.
Mūsu novada bērniem ir jāpalīdz, tāpēc , viens no ieteikumiem būtu, palielināt esošā
logopēda slodzi uz 1,5 slodzi, 31,5 darba stundām nedēļā jau no 1.oktobra 2015.gadā.
Logopēda alga
par 1 slodzi (21
darba stundu
nedēļā)
eur
426,86

Darba devēja
valsts
soc.apdrošināšana
s obligātās
iemaksas
( 23,59%)
100,69

Alga par 1,5
slodzi (31,5
darba stundas
nedēļā)

Darba devēja valsts
soc.apdrošināšanas
obligātās iemaksas
( 23,59%)

640.29

151,04

Kopā ar 23,59%
527,55
Kopā ar 23.59% 791,33
Palielinot likmi uz 1,5 slodzi alga mēnesī palielināsies par 263.78 eur ( kopā ar
23,59%). 3 mēnešos ( līdz jaunā budžeta pieņemšanas) 791,34 eur ( kopā ar 23,59%).

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Palielināt logopēda darba slodzi PII „Kurzemīte” uz 1,5 mēnesī un piešķirt
papildus finansējumu, darba algai 791,34 eur ( kopā ar 23,59%) uz 3 mēnešiem.
2. Uzdot izglītības speciālistam un Kolkas pamatskolas direktorei izvērtēt logopēda
nepieciešamību un logopēda pakalpojuma piesaistes iespējām PII „Rūķītis”. Termiņš –
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde oktobrī. Izvērtēt pie budžeta
sastādīšanas.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte”, grāmatvedība, finanšu speciāliste
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7.§
Par finansējumu personāla atlīdzībai PII „Kurzemīte”
7.grupas darbības nodrošināšanai
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Mērķis
7. grupas atvēršana un darbības nodrošināšana.
Izvērtējums
Rindā uz 2015./2016.m.g. iestādē gaida 15 bērni vecumā no 1,5 g. ( skaits uz
18.08.2015.)
Jaunā grupa ir izremontēta, bet nepieciešams grupas telpas iekārtot atbilstoši
noteikumiem ( mēbeles, aprīkojums). Tāpat nepieciešamas jaunas amata vienības- 2
pirmsskolas pedagogi un skolotāja palīgs. Papildus tam, palielinās slodze mūzikas
skolotājai (pašreiz konkrētā mūzikas skolotāja strādā uz 1,133 slodzi ( kopā ar 4
gatav.stundām) ar 5 grupām) par 0,227 slodzēm ( Dundagas novada domes lēmums Nr.
302 27.10.2011. ).
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu EUR 3662,81 no budžetā ietaupītajiem līdzekļiem šādu PII „Kurzemīte”
izdevumu segšanai:
Amata

Slodze + 4 Alga mēnesī

Alga uz 2

VSAOI

nosaukums

gatav.stundas + kvalitāte

mēnešiem ( no

23,59%

01.09.2016.)
Pirmsskolas

1,133

468

936

221

1,133

468

936

221

skolotājs
Pirmsskolas

skolotājs
Mūzikas skolotāja

0,227

114,84

229,68

54,18

Skolotāja palīgs

1

431

862

203,5

KOPĀ:

2963,68

699,13

KOPĀ:

3662,81

Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule, finanšu speciāliste,
grāmatvedība
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8.§
Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1.stāva
mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei
Pamats
Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 5.punkts
Mērķis
Nodrošināt Dundagas pils kā Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa
atjaunošanu
Izvērtējums
Saskaņā ar iestādes ,,Kultūras pils” nolikumu, tās viens no uzdevumiem ir īstenot
pasākumu kompleksu Dundagas pils kā Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
saglabāšanai, atjaunošanai un lietderīgai izmantošanai.
Lai izstrādātu Objekta stratēģiju, funkcionālo plānojumu un attīstības vīziju
nepieciešams veikt dažādus izpētes darbus. 2014./2015.gadā veikti sekojoši izpētes
darbi:
1. ,,Dundagas pils logu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, 2012. Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Dundagas novada pašvaldība. Mērķis - saglabāt un atjaunot
Dundagas pils kā Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa autentisko substanci,
veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu , atjaunošanu un lietderīgu
izmantošanu.
2. ,,Dundagas pils apkures sistēmas esošās situācijas fiksācija”. 2014. Dundagas
novada pašvaldība. Eur 3047,37. Mērķis – veikt inženierkomunikācijas sistēmu
izpēti turpmākiem pils atjaunošanas darbiem.
3. ,,Dundagas pils ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu esošās situācijas
fiksācija”,
2014.
Dundagas
novada
pašvaldība.
Mērķis
–
veikt
inženierkomunikācijas sistēmu izpēti turpmākiem pils atjaunošanas darbiem.
4. Pa kārtām tiek veikts arī elektroinstalāciju audits.
Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsludinātajā Kultūras pieminekļu
izpētes, glābšanas un restaurācijas programmā tika iesniegts pieteikums finanšu
līdzekļu iegūšanai pils 1.stāva mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei. Darbu tāmi

saskaņā ar arhitekta Anda Špaka norādījumiem sastādījusi SIA ,,Arhitektoniskās izpētes
grupa”. Kopējā darbu izmaksu summa Eur 6047,58.
Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķīrusi finanšu līdzekļus Eur 5000,00
apjomā.
Pagrabu 1.stāva mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai nepieciešams papildus
finansējums EUR 1047,58 apmērā.
Objekta izpēte ir būtisks priekšnosacījums turpmākai Eiropas struktūrfondu
līdzekļu piesaistei .
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbalstīt Dundagas pils 1.stāva mākslinieciski arhitektonisko izpēti.
2. Piešķirt papildus finansējumu Eur 1048, 00 apmērā no dziesmu un deju
svētku budžetā ietaupītajiem līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda
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9.§
Par Ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā
Pamats:
1) Dundagas vidusskolas direktores 09.098.2015. iesniegums (reģ,Nr. DD-331.2/15/845 no 10.09.2015)
2) 20.02.2015. VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas pārbaudes akts
Nr.22/12.6-3.1
Mērķis:
1.Ierīkot Dundagas Sākumskolā normatīvajiem aktiem atbilstošu Ugunsdrošības
trauksmes sistēmu.
2.Noslēgt līgumu ar TALCOMM ar skaidri nodefinētiem pienākumiem un atbildību.
Izvērtējums:
MK noteikumi par Ugunsdrošību:
6.Juridiskās personas vadītāja pienākumi:
6.7. ..nodrošināt objektu ar ... ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām,
ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm,
2014.gada 21.februārī ikgadējā VUGD pārbaudes aktā Nr.22/12.6-323-21 tika norādīts,
ka Objektā Saules iela 8 nav norīkots dežūrējošais personāls, kas diennakti kontrolē
sistēmas un to darbaspēju. Citiem vārdiem sakot, ja pagasts nespēj savlaicīgi pabeigt
Ugunsdrošības trauksmes sistēmu, lai pieslēgtu pie kopējās pults, pagastam ir jānorīko
papildus dežurants vakara un nakts stundām, kā arī brīvdienām.
2015.gada 20.februārī kārtējā pārbaudē atklājot, ka Ugunsdrošības Trauksmes sistēma
joprojām nav pieslēgta pie kopējās pults, soda sankcijas nesekoja tikai tādēļ, ka dotajā
papildus termiņā tika noslēgts līgums ar TALCOMM par objekta uzraudzību bez
saistībām par bojājumu novēršanu.
Veicot objekta Saules iela 8 pieslēgumu, TALCOMM speciālisti daļēji apsekoja telpas un
pārbaudīja uzstādīto ietaišu funkcionēšanu un secināja, ka objektā ir vesela virkne
normatīvajām prasībām neatbilstošu risinājumu, kas būtu jānovērš.
Projekts paredz ievilkt Dundagas sākumskolā Ugunsdrošības trauksmes signalizāciju,
izmantojot TALCOMM palīdzību, kā atbilstošākā šī darba veicēju. Šo darbu veikšanai
nepieciešami papildus 200 EUR skolas budžetā, lai varētu pasūtīt izpildītājam projektu
Saules iela 8, atbilstoši kuram tiktu sastādīta darbu izmaksas tāme. Ugunsdrošības

trauksmes sistēmas ierīkošanas darbi Sākumskolā tiks iedalīti Primāro darbu kategorijā
Dundagas vidusskolas 2016.gada budžetā.
Projekta izmaksas:
Laiks
2015.g.septembris
2016.g.janvārisfebruāris

Veicamie darbi
Projekta un tāmes izstrāde.
Ugunsdrošības
trauksmes
ierīkošana

Izmaksas EUR
200,sistēmas 4000
(aptuveni)

Dundagas novada Dome nolemj:
1.Piešķirt finansējumu Dundagas sākumskolas ugunsdrošības trauksmes sistēmas
projekta un tāmes izstrādāšanai EUR 200,- no Pašvaldības budžetā ienākošajiem
līdzekļiem.
2.Paredzēt finansējumu Ugunsdrošības trauksmes sistēmas ierīkošanai Dundagas
vidusskolas pamatskolā Saules ielā 8. Skatīt pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskola, finanšu speciāliste, grāmatvedība
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola
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10.§
Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā
Pamats:
1. Dundagas novada domes 27.08.2015. g. lēmums Nr. 143;
2. Dundagas novada domes 27.01.2015.g. lēmums Nr. 20. par atsevišķu
nedzīvojamo telpu nomu.
Mērķis:
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums:
Dundagas novada domes 27.01.2015.g. lēmums Nr. 20. par atsevišķu nedzīvojamo telpu
nomu nosaka telpu nomas maksu pasākumiem par stundu. Līdz ar to jāatceļ Dundagas
novada domes 27.08.2015. g. lēmuma Nr. 14. 3. punkts.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt Dundagas novada domes 27.08.2015. g. lēmuma Nr. 143. 3. punktu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola
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11.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības autotransportam
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2015.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības autotransporta darbības un pakalpojumu nodrošināšana.
Izvērtējums
1) Pašvaldība 2010.gadā iegādājās automašīnu Nissan Pick-UP NP-300 HM-6555.
Automašīnas nobraukums ir 120.000 km. Līdz šim nekādi lielāki remonti nav bijuši
nepieciešami, bet šā gada pavasarī tika konstatēti sajūga bojājumi. Veicot sajūga diska
nomaiņu, diemžēl automašīnas darbība neuzlabojās, un pie Nissan autorizētā dīlera tika
atklāti vairāki nopietni bojājumi-sajūga groza, visa sajūga komplekta, spidometra
rādījumu devēja, amortizatoru un citi bojājumi - kopējās izmaksas EUR 1600.00. Šādi
izdevumi 2015.gadā automašīnai netika paredzēti.
2)Skolēnu autobuss Mercedes Sprinter-516 iegādāts 2010.gadā. Autobusa nobraukums
ir 210.000 km. Šobrīd nepieciešami autobusa tiltu remonti un tos būtu lietderīgi veikt
reizē ar garantijas remontiem, un izmaksas ir EUR 500.00. Paredzētie līdzekļi autobusa
uzturēšanai 2015.gadā ir izlietoti.
3) Ar tiesas spriedumu pašvaldībai ir jāveic skolnieces Amandas Veides nogādāšanu uz
skolu Dundagā no Dūmeles “Rūķīšiem” vai dzīvojamā vagoniņa. Veicot pārvadāšanu rītā
un vakarā ārpus darba laikiem, tiek nobraukti 102-104 km dienā. Ceļā pavadītais laiks ir
2 stundas. Automašīnu vidējais degvielas patēriņš dienā ir 8,5 l, EUR 9.00, automašīnu
uzturēšanas izdevumi EUR 7.00 dienā, darba samaksa dienā 2st. EUR 5,10.Kopējās
transporta izmaksas mēnesī ir EUR 320.00. Minētos izdevumus ņemt vērā pie budžeta
grozījumiem.
Secina: Attiecībā uz tiesas nolēmuma izpildi par skolnieces vešanu uz skolu no Dūmeles
c. „Rūķīšiem” jautājums ir jāaktualizē un jāvērš uz to likumdevēja uzmanība:
1) Jāvēršas LPS ar iniciatīvu veikt grozījumus normatīvos aktos, lai pašvaldībām
neuzliktu pārmērīgi lielu slogu bērnu nogādāšanai mācību iestādēs;
2) Jāgriežas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar prasījumu
piešķirt papildus līdzekļus NA valsts noteikto funkciju veikšanai

•

Ir jāslēdz pakalpojuma līgums ar juridisku firmu par minēto prasījumu
sagatavošanu.
Dundagas novada Dome nolemj:

1) Piešķirt papildus finansējumu EUR 2100,00 pašvaldības autotransporta remontiem.
2)Izdevumus par patērēto degvielu EUR 720,00 4.mēnešos par skolnieces (vārds,
uzvārds) pārvadāšanu ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.
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12.§
Par papildu finansējumu pašvaldības policijai
Pamats:
Pašvaldības policijas vecākā inspektora J.Simsona 11.09.2015.g. iesniegums.
Mērķis
Piešķirt papildus finansējumu dienesta automašīnas uzturēšanai.
Izvērtējums:
Pašvaldības policijas vecākais inspektors J.Simsons informē, ka radušies neparedzēti
izdevumi sakarā ar dienesta automašīnas VW Cady maxi v.n ES 855 motora un
pārnesumu kārbas remontu, jo tika izlietoti 2015. g. budžetā paredzētie automašīnas
remontam un uzturēšanai ieplānotie līdzekļi. Motora remonts izmaksāja EUR 691,91 un
pārnesumu kārbas remonts EUR 522,37, kopā EUR 1214,28.
Pašvaldības policijas vecākais inspektors J.Simsons lūdz piešķirt papildus finansiālos
līdzekļus EUR 280 riepu iegādei un montāžai, EUR 250 a/m tehniskajai apkopei un EUR
50 tehniskajai apskatei. Kopā EUR 580.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 580 apmērā Pašvaldības policijas dienesta
automašīnas uzturēšanai no budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem.
2. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē oktobrī Pārskatīt pašvaldības
noteikumus par pašvaldības autotransporta un sakaru līdzekļu izmantošanu, t.sk.
par dienesta automašīnu izmantošanu nokļūšanai dzīvesvietā.
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciāliste, grāmatvedība, izpilddirektors
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13.§
Par 2015. gada budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada
pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums:
Pašvaldības budžetā papildus ienākuši EUR 249 778. Tajā skaitā EUR 239 242
pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta, EUR 694 ieņēmumi no Latvijas
Pašvaldību savienības īstenotā projekta, EUR 8 381 nekustamā īpašuma nodoklis un
EUR 1400 no maksas pakalpojumiem. Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa
palielinājusies par EUR 249 778 un izdevumu daļa par EUR 243 969. Pamatojoties uz
Dundagas novada domes lēmumiem, iestāžu un struktūrvienību vadītāju iesniegumiem
un papildus ienākušo finansējumu no valsts budžeta, izdevumu daļā veikti sekojoši
grozījumi: EUR 12 281 novada domes administrācijas budžetā Klientu apkalpošanas
centra izveidei, EUR 580 pašvaldības policijas budžetā dienesta automašīnas
uzturēšanai, transportlīdzekļu budžetā dienesta automašīnu remontam, Kultūras pilij
EUR 1806 saskaņā ar lēmumiem un valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītībai,
izglītībai kopā EUR 229 593 saskaņā ar lēmumiem un valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu atlīdzībai.
Veikti grozījumi pa izdevumu kodiem sekojošos budžetos (31 tāme):
Struktūrvienības
nosaukums
Novada domes
administrācija

2015.
gada
plāns.

"+", "-"

194 642
Sociālie pakalpojumi
(dotācijas
sabiedriskām
organizācijām)
Grāmatvedība

01.000.Vispārējie

2015. gada
grozītais
plāns uz
23.07.2015.

12 281

206 923

25 487
93 829

0
0

25 487
93 829

x

12 281

x

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 760

valdības dienesti
kopā
Sabiedriskās kārtības
nodaļa (pašvaldības
policija)
03.000. Sabiedriskā
kārtība un drošība
kopā
Transportlīdzekļi
(novada domes)
04. 000.
Ekonomiskā
darbība kopā
Pārējā vides
aizsardzība,
apzaļumošana
05. 000. Vides
aizsardzība kopā
Projekts Lietpratīga
pārvaldība un
Latvijas pašvaldību
veiktspējas
uzlabošana
Nekustamā īpašuma
nodaļa
06.000. Teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
kopā
Dziesmu un deju
svētki

37 410
x

83 225
x

201 622
0

580
580

3 160
3 160

-3 820
-3 820

37 990
x

86 385
x

197 802
0

3 190

694

3 884

87 081

0
694

87 081

x
15 000

-3 225

11 775

58 078

0

58 078

17 741

0

17 741

9 950

0

9 950

8 650

0

8 650

151 669

1 015

152 684

Kolkas bibliotēka

Kaļķu bibliotēka
Vīdāles bibliotēka
Pils
Kultūras un sporta
nodaļa

08.000 Atpūta,
kultūra un reliģija
kopā
Kolkas pamatskolas
tehniskais personāls

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 126

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 733

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 735
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 736

x

Dundagas pagasta
bibliotēka

Kubalu skola - muzejs

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 017

79 195
39 050

791
2 900

79 986
39 050

x

1 481

x

73 072

957

74 029

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 303
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 305
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 330

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas

kods 001
Kolkas pamatskolas
pedagogu
mērķdotācija
PII Rūķītis, pedagogu
mērķdotācija
PII Kurzemīte
pedagogu
mērķdotācija
PII Kurzemīte
pedagogu pašvaldības
finansējums
PII Kurzemīte,
tehniskais personāls
Mazirbes speciālā
internātpamatskola,
tehniskais personāls
Mazirbes speciālā
internātpamatskola,
pedagogi no
mērķdotācijas
Mazirbes speciālā
internātpamatskola,
tehniskie no
mērķdotācijas
Dundagas vidusskola
pedagogu
finansējums
Mākslas un mūzikas
skolas pedagogu
pašvaldības
finansējums
Mākslas un mūzikas
skolas pedagogu
mērķdotācija
09.000.Izglītība
kopā
Sociālais dienests
Pabalsti
maznodrošinātiem
iedzīvotājiem
Pansija Jaundundaga

10. 000. Sociālā
aizsardzība kopā
KOPĀ PAVISAM

67 198

28 678

95 876

8 041

2 604

10 645

25 661

14 955

40 616

91 238

3 389

94 627

153 566

1 556

155 122

71 679

380

72 059

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0021
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0041
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0121
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0122
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 011
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 005

136 000

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0061

90 043

45 957

68 029

0

68 029

270 995
81 598

131 117
0

402 112
81 598

79 899

0

79 899

x

229 593

x

60 534

0

60 534

12 903

0

12 903

30 108
x

0
0

30 108
x

x

243 969

x

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0051
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 032
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0432
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 0431

Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 020
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 022
Ieņēmumu un izdevumu tāme
pielikumā, uzskaites dimensijas
kods 023

Dundagas novada 24.09.2015. 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 3 764 141, izdevumu EUR 3 774 873 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 31 693, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 9 373, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 5 675.
Priekšlikums: finanšu speciālistei kopā ar iestāžu vadītājiem, pārskatīt budžetus un
izvērtēt budžeta iespējamo atlikumu un iespēju to novirzīt kopējai izskatīšanai domes
sēdē un sadalīšanai prioritāru un nepieciešamo darbu veikšanai 2015.gadā (darbi, kurus
vēl var paspēt izdarīt).
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2015.gada 24.septembra saistošos noteikumus
Nr.12 „Par Dundagas novada pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.165.
24.09.2015.

14.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2015.
gadam.
Izvērtējums:
Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par
vienu audzēkni, ņem vērā pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā gada
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus. Atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
iekļaujami šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru
piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo
stimulēšanu (EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta); mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un
dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)); pakalpojumu
samaksa (EKK 2200): krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300); izdevumi periodikas
iegādei (EKK 2400) un bibliotēku krājumi (EKK 5233).
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2015. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2015. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;

3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2015. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2015. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.166.
24.09.2015.

15.§
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja budžeta
grozījumi, paredzot muzeja ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādāšanu
minimālā sastāvā
G.Laicāns
PAMATOJUMS
Dundagas novada attīstības programma 2014. – 2020. gads, pasākumi K-14, K-15;
Dundagas novada pašvaldības Kubalu skolas – muzeja „Darbības un attīstības stratēģija
2015. – 2020. gadam”; Būvniecības likums 15. pants,
MĒRĶIS
Kubalu skolas – muzeja ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādāšana minimālā sastāvā
IZVĒRTĒJUMS
Ievērojot neplānoti ieilgušo muzeja speciālista vakanci 2015. gada deviņos mēnešos,
muzeja budžetā darbinieku atlīdzības sadaļā (kods 1110, mēnešalga)) izveidojies
līdzekļu atlikums. Muzeju plānoto prioritāšu būtiskākos pasākumus nav bijis iespējams
iekļaut budžeta tāmē 2015. gadam. Līdzekļu atlikums ir pietiekams, lai šī budžeta gada
ietvaros paveiktu muzeja attīstībai nozīmīgā un pašvaldības attīstības programmā
paredzētās muzeja ēkas restaurācijas priekšdarbus – restaurācijas būvprojekta
izstrādāšanu minimālā sastāvā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Brīvos līdzekļus € 8300,- novirzīt kopējā pašvaldības budžeta atlikumā un jautājumu
skatīt atkārtoti kopā ar aktualizētajiem neiztērētajiem budžeta līdzekļiem un
finansējamajiem pasākumiem ārkārtas domes sēdē līdz š.g. 8 oktobrim.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.167.
24.09.2015.

16.§
Par finansējumu tehnisko projektu izstrādē
Pamats
Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļas budžets 2015. gadam.
Mērķis
Sagatavot tehniskos projektus prioritāri risināmiem objektiem.
Izvērtējums
Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļas (turpmāk - nodaļa) budžetā 2015.
gadam tika paredzēti 2150 € artēziskā urbuma DB Nr.4256 (turpmāk - urbums)
tamponēšanai. Urbums atrodas Dundagā, nekustamajā īpašumā “Ziemas dārzs” ar
kadastra
Nr. 8850 020 0214 (turpmāk - nekustamais īpašums “Ziemas dārzs”).
Lai likvidētu urbumu Valsts vides dienestā (turpmāk - VVD) bija jāiesniedz ar zemes
īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopija par zemes
dzīļu izmantošanas kārtību nekustamajā īpašumā “Ziemas dārzs”, kā arī apliecinājums
par urbuma piederību zemes īpašniekam vai ar urbuma īpašnieku noslēgtā līguma
kopija, ja urbums nepieder zemes īpašniekam.
Tā kā pašvaldība šādus dokumentus VVD nevar iesniegt, urbuma likvidēšana pašlaik ir
atliekama, līdz nepieciešamo dokumentu sakārtošanai.
Neveicot šo nodaļas budžetā paredzēto uzdevumu, tās budžetā, kodā 2244 (Ēku, būvju
un telpu uzturēšana) atbrīvojas 2150 €, kurus varētu novirzīt vēl 2015. gadā
izstrādājamu tehnisko projektu sagatavošanā. Iespējamie tehniskie projekti: bērnu
laukums Dundagā Talsu ielā 7, bērnu laukums Dundagā “Stacijas dārzā”, automašīnu
stāvlaukums Dundagā pie Pils ielas 5, Dundagas vēsturiskā centra labiekārtošanas
projekta sadalīšana vairākās kārtās, ēkas Pils ielā 5 izmantošanas funkcionālais
plānojums.
Dundagas novada Dome nolemj:
Brīvos līdzekļus € 2150,- novirzīt kopējā pašvaldības budžeta atlikumā un jautājumu
skatīt atkārtoti kopā ar aktualizētajiem neiztērētajiem budžeta līdzekļiem un
finansējamajiem pasākumiem ārkārtas domes sēdē līdz š.g. 8 oktobrim.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.168.
24.09.2015.

17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamats
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa.
Atzīmes zemesgrāmatās par piedziņas vēršanu – zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus.
Izvērtējums
(vārds, uzvārds) (personas kods xxxxxxxxxxxx) īpašumā Dundagas novada Kolkas
pagastā atrodas šādi nekustamie īpašumi:
1. no 30.08.2005. nekustamais īpašums „Kalnāji” ar kadastra Nr.
8862 003 0022. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000184920;
2. no 26.11.2007. nekustamais īpašums „Maijpuķītes” ar kadastra Nr.
8862 003 0104. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000417285;
3. no 26.11.2007. nekustamais īpašums „Zilenes” ar kadastra Nr.
8862 003 0103. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000417273.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.
panta 1. un 2. daļu (vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par
minētajiem īpašumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.

(vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.09.2015. minētajai
personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds:
1) par īpašumu „Kalnāji” – 230,92 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 57,81 €;
2) par īpašumu „Maijpuķītes” – 231,17 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 57,72 €;
3) par īpašumu „Zilenes” – 231,17 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 57,70 €.
Dundagas novada pašvaldība 2015. gada 22. maijā (vārds, uzvārds) nosūtīja
atgādinājumu Nr. DD-3-23.1/15/225, ka līdz 2015. gada 21. jūnijam ir jānomaksā
nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds netika samaksāts, tad 2015. gada 9.
jūlijā minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-3-23.1/15/403, ka līdz
2015. gada 7. augustam ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedzīt no (vārds, uzvārds) (personas kods xxxxxxxxxxx) par īpašumiem „Kalnāji”,
„Maijpuķītes” un „Zilenes” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 693,26 € bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par īpašumu „Kalnāji” 173,11 € (viens simts septiņdesmit trīs eiro
un 11 centi) un nokavējuma naudu 57,81 € (piecdesmit septiņi eiro un 81
cents), kopā 230,92 € (divi simti trīsdesmit eiro un 92 centi);
2) pamatparāds par īpašumu „Maijpuķītes” 173,45 € (viens simts septiņdesmit trīs
eiro un 45 centi) un nokavējuma naudu 57,72 € (piecdesmit septiņi eiro un 72
centi), kopā 231,17 € (divi simti trīsdesmit viens eiro un 17 centi);
3) pamatparāds par īpašumu „Zilenes” 173,47 € (viens simts septiņdesmit trīs eiro
un 47 centi) un nokavējuma naudu 57,70 € (piecdesmit septiņi eiro un 70 centi),
kopā 231,17 € (divi simti trīsdesmit viens eiro un 17 centi).
2.
Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
4.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma
mērķī norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Agnesei Biķei.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
(vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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18.§
Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Pamats
1.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3., 4., 5., 6., 7.
punkts.
2.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 pants.
3.
Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi
Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015. gadā”.
4. Maksātnespējas likuma 73. panta 1. daļa un 2. daļa.
5. Maksātnespējas likuma 141. panta 11. daļa.
6.
Maksātnespējas likuma 164. panta 1. daļa.
Mērķis
Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par
nekustamā īpašuma parāda dzēšanu.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktu un
Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015. gadā”, pašvaldības budžetā
ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas dzēš attiecīgā pašvaldība gadījumos, ja
1) fiziskā persona ir mirusi, bet no mantiniekiem nav iespējams piedzīt nodokļa
parādus;
2) ja lēmums par nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ir zaudējis spēku;
3) ja nodokļa parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro un septiņu gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu;
4) individuālā (ģimenes) uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības)
dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt
nodokļu parādus;
5) ja nodokļu maksātājs ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz
Komerclikums, ir iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 pants nosaka, ka nodokļu maksātāja
maksātnespējas situācijās, kurās tiek atjaunota nodokļu maksātāja maksātspēja,
pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas attiecīgās pašvaldības dzēš šādos
gadījumos:
1) tiesiskās aizsardzības procesā, ja ar tiesas lēmumu apstiprinātajā tiesiskās
aizsardzības procesa pasākumu plānā vai tā grozījumos ir paredzēta nodokļu
parāda, nokavējuma naudas vai soda naudas samazināšana un ir stājies spēkā
tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu saistībā ar tiesiskās
aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi;
2) ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, ja ar tiesas lēmumu apstiprinātajā
tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai tā grozījumos ir paredzēta
nokavējuma naudas vai soda naudas samazināšana un ir stājies spēkā tiesas
lēmums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu saistībā ar
tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi.
Maksātnespējas likuma 73. panta 1. daļa nosaka, ka kreditoru prasījumi pret
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Šā panta 2. daļa nosaka, ja kreditors nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto
prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt
termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne
vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu
apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē
kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.
Savukārt Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa nosaka, ka pēc šā likuma
73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas
noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret
parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros, gan pēc tam, kad
parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta 1. daļā minētajā gadījumā.
164. panta 1. daļa nosaka, ka, ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas
plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā
norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto
saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Lai pašvaldība varētu ātrāk pieņemt lēmumus, kā arī lai mazinātu Domes
noslogojumu ar lēmumu pieņemšanu, kuru nosacījumi ir atrunāti likumdošanā,
pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarojams pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma
parāda dzēšanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu (pēc
saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju) par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī
ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudas (turpmāk – nodokļa parāds) dzēšanu:
1.1. fiziskas personas nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt
nodokļu parādus;
1.2. ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku;
1.3. ja parāda kopsumma nav lielāka par 15 € un septiņu gadu laikā no maksājuma
termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu;
1.4. individuālā (ģimenes) uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības)
dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus;

1.5. ja nodokļu maksātājs ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, ir iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
1.6. ja nodokļu maksātājs bija pasludināts par maksātnespējīgu, bet ir pieņemts
tiesas lēmums par tā maksātspējas atjaunošanu un nodokļu parādu dzēšanu;
1.7. ja pašvaldība nokavējusi kreditora prasījuma termiņa iesniegšanu.
2. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Dundagas novada domē.
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektors
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19.§
Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam
projektam – „Dundagas senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai
pašizpausmei”
Pamats
Biedrības „Dundangas sendienas” 16.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 16.09.2015. ar Nr. DD-26.2/15/418-D).
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) 16.09.2015. ir saņēmusi
biedrības „Dundangas sendienas” ar reģistrācijas Nr.: 40008194132 (turpmāk biedrība) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 16.09.2015. ar Nr. DD-26.2/15/418-D),
kurā tiek lūgts piešķirt līdzfinansējumu EUR 384,00 apmērā, Ināras un Borisa Teterevu
fonda izsludinātajā programmā „Nāc un dari! Tu vari!” iesniegtā projekta „ Dundagas
senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai pašizpausmei” (turpmāk - projekts)
realizācijai. Līdzfinansējums, atbalsta gadījumā, būs nepieciešams 2016. gadā.
Projekta mērķis ir senioru dzīves kvalitātes uzlabošana caur izglītību – apgūstot
dažādas prasmes praktiskā darbībā un kopjot veselīgu dzīvesveidu. Vientulības un
mazvērtības sajūtu mazināšana Dundagas novada senioriem ar ierobežotiem
finansu resursiem.
Biedrība projekta aktivitātes plāno īstenot Dundagā: Pils ielā 9, Dundagas
vidusskolas sporta zālē, Saules ielā 8 un Dundagas bērnu bibliotēkā, Talsu ielā 7.
Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu EUR 384,00 apmērā, kas ir 10% no
kopējām projekta izmaksām un 100% no projekta realizēšanai nepieciešamā
pretendenta līdzfinansējuma.
Projekts ir sabiedriski nozīmīgs, notiek Dundagas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, atbilst pašvaldības attīstības programmai (vidēja termiņa
mērķis (prioritāte) 7M-SP-5 Uzlabot Dundagas novada publisko objektu vides
pieejamību un iedzīvotāju drošību, rīcības virziens RV-SP-13 Sadarbības veicināšana
sociālajā jomā, rīcība SP-29 Konkursa kārtībā atbalstīt Dundagas novada aktīvās sociālās
palīdzības biedrības – kā līdzvērtīgu pašvaldības partneru ieguldījumu sociālo jautājumu
risināšanā), rīcība SP-30 Sadarboties ar pensionāru sabiedrisko organizāciju, attīstot
brīvprātīgo kustību un stimulējot mūžizglītību.

Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt biedrības „Dundangas sendienas” (reģ.Nr. 40008194132) piedalīšanos Ināras
un Borisa Teterevu fonda projektu konkursā ar projektu „ Dundagas senioru aktīvai
atpūtai un mākslinieciskai pašizpausmei” par kopējo summu EUR 3725,51 (ieskaitot
PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 384,00 apmērā garantēt
no pašvaldības budžeta 2016.gadā.
Lēmums nosūtāms: biedrībai „ Dundangas sendienas”
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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20.§
Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo
pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem
Pamats
1) Likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punkts.
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punkts.
Mērķis
Noteikt Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības
grants ceļu noteikšanas kritērijus.
Izvērtējums
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.475) 3. punktu pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
MK noteikumu Nr.475 6. punkts nosaka, ka pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību
grantsceļu bez cietā seguma (turpmāk – objekts) būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts
ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecību vai pārbūvi.
MK noteikumu Nr.475 8. punkts nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā
pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta
saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un
integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie
uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.).
Lai pašvaldība varētu lemt par objektu nozīmību uzņēmējdarbības un tās
konkurētspējas veicināšanā, nepieciešams apstiprināt atlases kritērijus.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt
Dundagas
novada
uzņēmējdarbībā
nozīmīgāko
1.
rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijus (1. pielikums).
2.
Saimnieciskajam dienestam sagatavot prioritārā secībā informāciju par
uzņēmējdarbībā nozīmīgākajiem rekonstruējamiem pašvaldības grants ceļiem (2.
pielikums) un informāciju par uzņēmējiem, kuri izmanto būvniecībai vai pārbūvei
izvēlētos pašvaldības grants ceļus (3. pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskajam
dienestam
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21.§
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Pamats
Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 7.panta ceturtā daļa; Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1. un 10.punkts
Mērķis
Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu
Izvērtējums
Aprakstošā daļa
1. Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 13.maijā saņēma un ar numuru DD-326.2/15/186-D reģistrēja (vārds, uzvārds) (turpmāk arī – Iesniedzēja) iesniegumu
(turpmāk arī – Iesniegums), kurā lūgts:
1)
Nekavējoties nodrošināt Nereģistrēto būvju būvniecības un to
ekspluatēšanas pārtraukšanu un Nereģistrēto būvju konservēšanu līdz tālāku
lēmumu pieņemšanai;
2)
Nekavējoties uzsākt lēmuma pieņemšanu atbilstoši no 13.09.1995. līdz
01.10.2014. spēkā esošā Būvniecības likuma 30.panta piektajai daļai;
3)
Informēt (vārds, uzvārds) par 1. un 2.punktā minēto lēmumu pieņemšanu
un to izpildes gaitu.
2. Dundagas novada pašvaldības Būvvalde (turpmāk arī – Būvvalde) 2015.gada 5.jūnijā
pieņēma lēmumu Nr.15-6/12 (turpmāk arī – Lēmums), kurā noteikts:
1)
Aizliegt visu kadastrā nereģistrēto, patvaļīgi uzbūvēto būvju un
ekspluatācijā nenodoto pārbūvēto telpu ekspluatāciju Dundagas pagasta Sūdes
ciema īpašumos “Rīdalmeži” (kadastra Nr. 88500140013) un “Atmatas”;
2)
Lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta – “par
būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā” pārkāpuma izskatīšanu
un piemērojamā soda noteikšanu uzdot Dundagas novada Administratīvajai
komisijai.
3)
Lēmumu par būvju nojaukšanu vai iespēju tās legalizēt, izstrādājot
atbilstošu būvdokumentāciju, iespējams pieņemt tikai pēc īpašuma vai
lietojuma tiesību sakārtošanas īpašumā “Rīdalmeži”.

3. Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 25.jūnijā saņēma un ar numuru DD-326.2/15 reģistrēja (vārds, uzvārds) iesniegumu (turpmāk arī – Apstrīdēšanas
iesniegums), kurā lūgts:
Atcelt Dundagas novada Būvvaldes 2015.gada 6.jūnija lēmumu (Nr.151)
6/12) daļā, ar kuru atlikta lēmuma pieņemšana par patvaļīgo būvju legalizēšanu
vai būvniecības radīto seku novēršanu;
2)
Izskatīt vēlreiz pēc būtības (vārds, uzvārds) iesniegumu un pieņemt
lēmumu.
Motīvu daļa
4.
No Iesnieguma un citiem lietā esošajiem materiāliem konstatējams, ka uz
Iesniedzējas īpašumā esošā zemesgabala notikusi patvaļīga būvniecība.
5. Jautājumā par piemērojamām tiesību normām atzīmējams, ka Būvniecības likuma
Pārejas noteikumu 5.punkts nosaka, ka būvniecības procesi, kas iesākti līdz šā likuma
spēkā stāšanās dienai, pabeidzami vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.
Ievērojot Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un Oficiālo publikāciju un
tiesiskās informācijas likuma 9.panta piekto daļu secināms, ka būvniecības procesi, kas
iesākti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidzami Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā. Šī norāde
nepieciešama, lai vērstu Iesniedzējas uzmanību uz to, ka Iesniegumā ietverta kļūdaina
norāde uz nepieciešamību piemērot spēkā neesošus normatīvos aktus.
6. Vērtējot Iesniegumu secināms, ka Iesniedzēja vēlas, lai tiktu pārtraukta patvaļīgās
būvniecības rezultātā uzbūvēto būvju (turpmāk – Būves) ekspluatācija un Būves tiktu
nojauktas.
Savukārt, vērtējot Lēmumu secināms, ka Būvvalde nolēmusi aizliegt Būvju
ekspluatāciju, uzdot Dundagas novada pašvaldības Administratīvajai komisijai izskatīt
jautājumu par Būvju izmantošanu pirms to nodošanas ekspluatācijai, bet jautājumā par
Būvju nojaukšanu norādījusi, ka lēmumu būs iespējams pieņemt tikai pēc īpašuma un
lietojuma tiesību sakārtošanas īpašumā.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams pārbaudīt vai Būvvalde pieņēmusi pamatotu
lēmumu, tajā skaitā, vai izskatījusi Iesniegumā minētos lūgumus.
7. Būvvalde Lēmumā nolēmusi aizliegt Būvju ekspluatāciju, bet nav sniegusi šāda
lēmuma pamatojumu. Būvniecības likuma 21.panta otrā daļa nosaka, ka būvi aizliegts
izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā. Tātad, aizliegumu būvi ekspluatēt līdz tās
pieņemšanai ekspluatācijā jau nosaka likums, bet Būvvaldes lēmumam nav pamatojums,
turklāt, aizliegums pastāv neatkarīgi no tā, vai Būvvalde aizliedz ekspluatāciju. Iepriekš
minētais nenozīmē, ka normatīvajos aktos noteiktos citos gadījumos (piemēram,
Būvniecības likuma 21.panta septītās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos)
Būvvaldes kompetencē neietilpst tiesība aizliegt būves ekspluatāciju.
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka lēmums aizliegt izmantot būvi līdz tās
pieņemšanai ekspluatācijā nav pamatots.
8. Būvvalde Lēmumā nolēmusi uzdot Dundagas novada pašvaldības Administratīvajai
komisijai izskatīt jautājumu par Būvju izmantošanu pirms to nodošanas ekspluatācijai,

bet nav sniegusi šāda lēmuma pamatojumu, tas ir, nav norādījusi, kādas tiesību normas
piešķir Būvvaldei tiesības uzdot uzdevumus administratīvajai komisijai.
Atbildību par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā nosaka
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk arī – LAPK) 152.panta trešā daļa.
Savukārt, minētā likuma 231.2 panta pirmā daļa nosaka, ka šā likuma 152.pantā
paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību būvvaldes. Minētā likuma
231.2 panta trešā daļa pilnvaro būvvaldi arī sastādīt protokolus minēto administratīvo
pārkāpumu lietās.
Protams, LAPK 210.pants paredz tiesības izskatīt šīs administratīvo pārkāpumu
lietas arī pašvaldību administratīvajām komisijām. Savukārt, protokolus minēto
administratīvo pārkāpumu lietās saskaņā ar LAPK 247.panta trešo daļu var sastādīt arī
būvvaldes, bet saskaņā ar LAPK 247.panta pirmo daļu (ņemot vērā arī likuma “Par
policiju” 10.panta pirmās daļas 6.punktu, 12.panta pirmās daļas 4.punktu un 19.panta
sesto daļu) arī pašvaldības policija. Tomēr minētās tiesību normas nepiešķir būvvaldei
tiesības dot uzdevumus pašvaldības administratīvajai komisijai. Turklāt, šāda rīcība
neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajai daļai (labas pārvaldības
princips), jo nenodrošina taisnīgu procedūru ievērošanu saprātīgā laikā un nenodrošina
kontroli pār uzdevuma izpildi. Šobrīd Dundagas novada pašvaldības Administratīvā
komisija nav skatījusi minēto jautājumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka lēmums uzdot Dundagas novada
pašvaldības Administratīvajai komisijai izskatīt jautājumu par Būvju izmantošanu pirms
to nodošanas ekspluatācijai nav pamatots. Turklāt, ņemot vērā, ka domes neiejaukšanās
gadījumā var turpināties situācija, kurā neviena no jautājumu izskatīt tiesīgajām
institūcijām nerīkojas, un ņemot vērā, ka jautājumu izskatīt jau iesākusi Būvvalde,
nepieciešams uzdot Būvvaldei izskatīt minēto jautājumu pēc būtības.
9. Būvvalde Lēmumā norādījusi, ka jautājumu par Būvju nojaukšanu būs iespējams
pieņemt tikai pēc īpašuma un lietojuma tiesību sakārtošanas īpašumā, bet nav sniegusi
šāda lēmuma pamatojumu, tas ir, nav sniegusi argumentāciju un atsauces uz tiesību
normām.
Saskaņā ar šobrīd domes rīcībā esošo informāciju – starp Iesniedzēju un Būvju
būvētāju pastāv strīds par zemes nomas attiecībām. Ņemot vērā Iesniedzējas norādi, ka
viņa atsakās šobrīd un atsakās arī turpmāk dot piekrišanu Būvju būvniecībai uz viņas
īpašuma, un ņemot vērā, ka Lēmumā nav sniegta argumentācija tam, kā minētais strīds
par zemes nomas attiecībām ietekmē nepieciešamību lemt par Būvju nojaukšanu,
nepieciešams uzdot Būvvaldei atkārtoti izskatīt minēto jautājumu pēc būtības.
10. Izskatot Lēmumu dome konstatē arī vairākus citus trūkumus, piemēram, nav
ietverti administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti (Administratīvā
procesa likuma 67.panta otrās daļas 4.punkts), nav ietverti lietderības apsvērumi
(Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 6.punkts), norāde, kur un kādā
termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt (Administratīvā procesa
likuma 67.panta otrās daļas 9.punkts).
11. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 2.punktu; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu;
Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1. un 10.punktu, Dundagas novada dome

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 5.jūnija lēmumu Nr.156/12;
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Būvvaldei atkārtoti izskatīt Dundagas novada
pašvaldībā 2015.gada 13.maijā saņemto un ar numuru DD-3-26.2/15/186-D reģistrēto
(vārds, uzvārds) iesniegumu.
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 Centrālajai administrācijai, Būvvaldei, (vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.173.
24.09.2015.

22.§
Par nolikuma projektu "Medību koordinācijas komisijas nolikums"
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
2.punkts
Mērķis
Noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu
apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai
Izvērtējums
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
2.punkts nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai
likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija. Lai
organizētu komisijas darbu, nepieciešams pieņemt nolikumu “Medību koordinācijas
komisijas nolikums”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto nolikuma "Medību koordinācijas komisijas nolikums" projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.174.
24.09.2015.

23.§
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
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par
1.
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” (turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi) 3.punkts nosaka, ka komisijas
sastāvā iekļaujams viens pašvaldības pārstāvis. Pēc iepriekš pieņemtajiem novada
domes lēmumiem, komisijas sastāvā ir iekļauti divi pašvaldības pārstāvji – NĪN
administratore Sintija Gāliņa un pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis.
2.
Medību koordinācijas komisijas nolikuma 12.punkts paredz, ka par komisijas
sekretāru tiek piesaistīts nekustamo īpašumu administrators, taču nolikumā nav
noteikts, ka komisijas sekretārs ir arī komisijas loceklis, tādēļ ierosinājums izslēgt no
komisijas sastāva Nekustamo īpašumu nodokļa administratori Sintiju Gāliņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1.7.punktu
2. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. Visvaldis Radelis– pašvaldības pārstāvis;”.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.175.
24.09.2015.

24.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pumpuri”
Pamats
SIA „Vīdales vējš” 25.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.08.2015.
ar Nr. DD-3-26.1/15/381-S).
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 pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. un 97.3.
punkti.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” 12.punkts
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pumpuri” ar kadastra Nr. 8850 009 0011 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pumpuri”) kopplatība ir 19,2 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011.
Nekustamā īpašuma „Pumpuri” īpašnieks SIA „Vīdales vējš” vēlas nekustamā īpašuma
„Pumpuri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011, kuru 5,2 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 13,9 ha platībā meži un 0,1 ha zem ēkām sadalīt trīs daļās,
aptuveni 0,7 ha, 4,6 ha un 13,9 ha lielos zemes gabalos.
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 pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma
„Pumpuri” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0073 atrodas funkcionālajā zonā
„Mežu teritorija” (M) un „Lauksaimniecības teritorija” (L).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās ārpus īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.

Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2 ha.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.240) 12.punktu, ja nepieciešams sadalīt jau
apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī
citām prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā
minētajiem nosacījumiem izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši
teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam.
Uz nekustamā īpašuma „Pumpuri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011
atrodas dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis, garāža.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no esošā servitūta ceļa un pa
projektētu ceļu, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta
tiesības nodibināšanai.
Sadalot nekustamā īpašuma „Pumpuri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0011 trijās daļās veidotos zemes gabali aptuveni 0,7 ha, 4,6 ha un 13,9 ha platībā, tam
ir nodrošināta piekļuve un paredzēta plānotā piekļuve, līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos
noteikumos Nr.10 un MK noteikumi Nr.240 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 „Pumpuri” ar kadastra
Nr. 8850 009 0011 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0011, sadalot to
trijās 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: Kareivju iela 8, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.176.
24.09.2015.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”
Pamats
1. (vārds, uzvārds) 11.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 10.09.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/413-S).
2. Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
5. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8.panta 2.daļa.
6. 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 „Jaunklāvi” ar kadastra Nr. 8862 001 0059 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Jaunklāvi”) kopplatība ir 6,19 ha, tas atrodas Sīkraga ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 001 0059.
Nekustamā īpašuma „Jaunklāvi” īpašnieki (vārds, uzvārds), (vārds, uzvārds) un (vārds,
uzvārds) ir pilnvarojuši (ierakstīts zvērināta notāra Induļa Šermukšņa reģistrā
13.01.2006. ar Nr. 350) (vārds, uzvārds) (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt un
kārtot visas lietas saistībā ar nekustamo īpašumu „Jaunklāvi”.
Pilnvarotā persona vēlas no nekustamā īpašuma „ Jaunklāvi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8862 001 0059, kuru 2,76 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 2,20 ha meži, 0,01 ha zem ūdens, 0,49 ha zem ēkām, 0,1 ha zem
ceļiem un 0,63 ha citas zemes, atdalīt zemes vienību, aptuveni 0,56 ha platībā.
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 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7) un
25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta
teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21), no
nekustamā īpašuma „Jaunklāvi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0059
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un
ģimenes māju teritorijas” (MG).
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3.
punkts nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība
sadalīšanas rezultātā būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā
pieļaujamo.
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 75. punkts
nosaka, ka ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un
zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus pieļaujama zemes
vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes
vienība lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.
„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG) saskaņā ar saistošo noteikumu
Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 233. punktu atļauts sadalīt, ja pēc
sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un
ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) vidējais platums nav mazāks par
30 m ielas (ceļa) frontē.
Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai iespējama no esoša servitūta ceļa.
Nekustamā īpašuma „Jaunklāvi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 001
0059 atrodas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa „Sīkraga zvejnieku ciems”
(aizsardzības nr. 7448) teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8. panta 2. daļu aizliegts
atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī
sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.
Atdalot no nekustamā īpašuma „Jaunklāvi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 001 0059 zemes vienību, aptuveni 0,56 ha platībā, tā sadalīšana atbildīs
saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām un netiks apdraudēta kultūras
pieminekļa saglabāšana.
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 „Jaunklāvi” ar
(kadastra
Nr. 8862 001 0059) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0059,
sadalot to divās daļās (1.pielikums).

2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
4) 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

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.177.
24.09.2015.

26.§
Par nekustamā īpašuma „Grāvīši” sadalīšanu
Pamats
1. (vārds, uzvārds) 08.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
08.09.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/401-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Grāvīši” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Grāvīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0029 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Grāvīši”) kopplatība ir 0,31 ha, tas atrodas Mazirbes ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,23 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0029;
2) 0,08 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0030.
Nekustamā īpašuma „Grāvīši” īpašnieks (vārds, uzvārds) ir pilnvarojis (vārds, uzvārds)
(ierakstīts zvērinātas notāres Ingunas Bakanauskas reģistrā ar Nr. 2404) kārtot visas
lietas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma „Grāvīši” reālu sadali, atdalot no tā zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0030.
(vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Grāvīši”, no tā atdalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0030, piešķirot tai nosaukumu „Tārtiņi”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju
nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes
platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Grāvīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0029 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0030.
2. Nekustamā īpašuma „Grāvīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0029 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 002 0029 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „ Grāvīši”.
3. Nekustamā īpašuma „Grāvīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0029 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 002 0030 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Tārtiņi”.
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 zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
(vārds, uzvārds): (adrese)
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.178.
24.09.2015.

27.§
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
Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves.
Izvērtējums
Nepieciešams uzlabot Dundagas novada vidi
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošo
noteikumu Nr.11 "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
Lēmuma projekta iesniedzējs: Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.10.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.179.
24.09.2015.

28.§

Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos
noteikumos „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
1) 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. Lai apspriestu un precizētu domes viedokli
šajā jautājumā, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts.
Secina, ka sagatavotais projekts ir papildināms. Jāapsver iespēja lēmumu par dzīvojamās
platības piešķiršanu pieņemšanas kompetences nodošanu vai nu atsevišķai komisijai vai
Sociālajam dienestam, jo tas ir viens no sociālās palīdzības veidiem. Kā risināt problēmu
jauno ģimeņu vēlmju par kopīgas apdzīvojamās platības piešķiršanu apmierināšanai?
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai iesniegto saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” projektu (pievienots pielikumā).
2. Uzdot Centrālajai administrācijai precizēt saistošo noteikumu projektu līdz 2015.gada
9.oktobrim, tajā skaitā, izvērtējot iespēju saistošo noteikumu projektā iekļaut par to
izteiktos viedokļus.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmuma projekta iesniedzējs: Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

