LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.9.

2015.gada 27. augustā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.04
Sēdē piedalās 7 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Guntis
Pirvits, Gunta Abaja, Ansis Roderts, Aldons Zumbergs
Nepiedalās: Una Sila, Andra Grīvāne -darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, juriskonsults Aigars Šturms, NĪa un PI nod.vad. Guntis Kārklevalks,
redaktors Alnis Auziņš, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris Laicāns, PII
„Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm.
2. Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam Dundagas jaunās māmiņas manto senioru gudrības „Virtuves skolā”
3. Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem”
4. Par dalības maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas 70 gadu jubilejas
salidojumā
5. Par finansējumu PII „Kurzemīte” jaunas grupiņas atvēršanai
6. Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā
7. Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas
daļas apstiprināšanu
8. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā
Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
9. Par zemes platības iznomāšanu ēku (būvju) īpašuma „Aizceļi”, Sūdes ciems,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, uzturēšanai
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dubultvēji”
11. Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni” sadalīšanu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kadiķi”
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Egļkalni”
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14. Par dzīvokļu jautājumiem
15. Par atvaļinājuma piešķiršanu izpilddirektoram
Dažādi jautājumi

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis informē par:
1. Par tikšanos ar SIA „Kolkas Ūdens” valdes priekšsēdētāju
2. Par iepirkuma procesu skolēnu ēdināšanas pakalpojumam Dundagas vidusskolā
3. Par sadarbības līgumu ar VARAM par pludmales apsaimniekošanu
4. Par projekta virzību Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
5. Par jautājumiem, kas saistīti ar skolēnu nogādāšanu izglītības iestādē
6. Par sarunām ar SIA „Enercom”
Jautājumi:
G.Abaja: Kas nodrošinās skolēna vešanu no Vīdales „Rūķīšiem” uz Dundagas vidusskolu?
V.Radelis- To darīs Saimnieciskais dienests ar vidusskolas mašīnu
S.Šnikvalde: Kā virzās jautājums par Kaļķu bibliotēkas telpām?
V.Radelis – Dokumenti tiks sagatavoti uz komiteju sēdēm septembrī.
L.Pavlovska- Vai ir noskaidrotas personas, kas vainīgas autoostas izdemolēšanā
Dundagā un vai tiks piedzīti zaudējumi?
V.Radelis- Tas ir Saimnieciskā dienesta jautājums. Ja vainīgie tiks atrasti, tiks prasīts
atlīdzināt zaudējumus.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par:
1. Par skolu gatavību jaunajam mācību gadam. 26.augustā deputātiem ir iespēja
doties izbraukumā pa novada skolām un iepazīties ar situāciju uz vietas.
2. Par nenotikušo darba grupas sēdi – no izpilddirektora ir saņemts paskaidrojums
par darba grupas uzdoto uzdevumu neizpildes iemesliem
3. Par kultūras pasākumiem
Jautājumi:
G.Abaja norāda, ka uz nākamo darba grupas sēdi būtu savlaicīgi jāsagatavo darbam
nepieciešamie materiāli.
Vai pēdējā laikā ir konstatēti interešu konflikti?
G.L.- No iestāžu vadītāju puses tiek slēgti līgumi par darbiem, par kuriem būtu jāveic
pārraudzība izpilddirektoram. Ir nepieciešami noteikumi, kas konkretizētu kuri darbi
un kā tiek organizēti. Tiek minēts, ka, piemēram, par zāles pļaušanu visās iestādēs kopā
būtu jāveic vienots pakalpojuma iepirkums.
S.Šnikvalde ierosina Saimnieciskajam dienestam, tāpat kā tas ir bijis Kultūras pilij,
atskaitīties par plānotajiem, veiktajiem darbiem un ar tiem saistīto finansējuma
izlietošanu.
S e c i n a, ka uz komiteju sēdēm ir jāsagatavo lēmuma projekts par grozījumiem novada
domes lēmumā, kas paredz pašvaldības iestāžu vadītāju tiesības slēgt privāttiesiskos un
saimnieciskos līgumus.
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2.§
Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam
projektam - Dundagas jaunās māmiņas manto senioru gudrības
„Virtuves skolā”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs” 12.08.2015. iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.08.2015. ar Nr. DD-26.2/15/351-0).
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
S e c i n a, ka mūsu saistošie noteikumi neparedz pašvaldības finansiālo atbalstu
projektiem, kuru finansētājs ir privāti fondi vai personas, līdz ar to, ja pašvaldība vēlas
atbalstīt arī šādus projektus, tad ir jāgroza saistošie noteikumi. Taču, tā kā pašvaldība
saskata šo projektu kā nozīmīgu devumu sabiedrībai, tad tiek ierosināts pieņemt
atsevišķu domes lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu šī projekta realizēšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 139. „Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā
pieteiktajam projektam - Dundagas jaunās māmiņas manto senioru gudrības „Virtuves
skolā”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā
„Kurzeme visiem”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 06.08.2015. vēstule Nr. 2-5.5/117/15
„Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem””.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 140. „Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona
projektā „Kurzeme visiem”. Lēmums pievienots protokolam.

3

4.§
Par dalības maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas
70 gadu jubilejas salidojumā
G.Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 141. „Par dalības maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas
70 gadu jubilejas salidojumā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par finansējumu PII „Kurzemīte” jaunas grupiņas atvēršanai
G.Laicāns, G.Abaja
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 142. „Par finansējumu PII „Kurzemīte” jaunas grupiņas atvēršanai”.
Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā
G.Laicāns, S.Šnikvalde

Pamats:
1. 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 (turpmāk MK noteikumi).
2. Dundagas novada domes lēmums Nr. 290. no 27.10.2011. par Dundagas vidusskolas
telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 143. „Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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7.§
Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības
dotācijas daļas apstiprināšanu
G.Laicāns
Pamats:
1. Grozījumi MK 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (turpmāk MK noteikumi);
2. 28.11.2013.gada Dundagas novada domes lēmums nr. 273, 10§ „Par darba grupas
„Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 143. „Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
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 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 144. „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada
27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju””. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par zemes platības iznomāšanu ēku (būvju) īpašuma „Aizceļi”, Sūdes ciems,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, uzturēšanai
G.Laicāns, G.Abaja

Pamats
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/243-B, MK noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punkts. “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
5

Pieņemt lēmumu Nr. 145. „Par zemes platības iznomāšanu ēku (būvju) īpašuma
„Aizceļi”, Sūdes ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, uzturēšanai”. Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dubultvēji”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns

Pamats
1. Vārds, uzvārds)10.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
10.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/346-Z).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
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. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 146. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dubultvēji””.
Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
(Vārds, uzvārds)17.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
17.08.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/362-V).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 147. „Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „Kadiķi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Metrum” 24.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/375-M).
2. Dundagas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmums Nr.120 (protokols Nr.6, 11.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kadiķi”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 148. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam „Kadiķi””. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Egļkalni”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. SIA „Metrum” 24.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/376-M).
2. Dundagas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmums Nr.103 (protokols Nr.5,
20.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 149. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Egļkalni””. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdei pievienojas deputāts Aldons Zumbergs (plkst.14.03).
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14.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Ziņo G.Kārklevalks; G.Laicāns
Pamatojums
(Vārds, uzvārds)iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/247-Š. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
G.Kārklevalks informē, ka Skolotāju mājā Mazirbē, telpām, kurās atrodas skolas
internāts, statuss ir „Kopmītnes”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 150. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
Pamats

G.Laicāns, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, G.Abaja

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8. 1 panta pirmā
daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Tiek norādīts, ka izpilddirektoram ir daudz uzsāktu un līdz galam neatrisinātu
jautājumu, kas būtu pirms aiziešanas atvaļinājumā, jāsakārto tiktāl, lai tiktu nodrošināta
darba nepārtrauktība (gan darba grupas darba nodrošinājums, gan ēdināšanas
jautājums vsk., gan skolēnu pārvadāšana utt.). Aizvietotājs var veikt operatīvo darbu,
nevis fundamentālo jautājumu risināšanu.
A.Zumbergs norāda, ka neapmierina situācija, ka izpilddirektors nesakārto
veicamos darbus pēc noteiktām prioritātēm.
Tiek ierosināts piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma – 3 kalendārās nedēļas (no
07.09.2015.-27.09.2015.), nosakot izpilddirektoram nedēļas laikā sakārtot savus darbus
lai nodrošinātu darba nepārtrauktību atvaļinājuma laikā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Rodderts, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 150. „Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 14.38.
Protokols parakstīts 31.08.2015.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča
8

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

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

Nr.139.

27.08.2015.

2.§
Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam
projektam - Dundagas jaunās māmiņas manto senioru gudrības „Virtuves
skolā”
Pamats
Biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs” 12.08.2015. iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.08.2015. ar Nr. DD-26.2/15/351-0).
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
1) Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) 12.08.2015. ir saņēmusi
biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs” ar reģistrācijas Nr.:
40008069914 (turpmāk - biedrība) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
12.08.2015. ar Nr. DD-26.2/15/351-D), kurā tiek lūgts piešķirt līdzfinansējumu
EUR 497,35 apmērā, Ināras un Borisa Teterevu fonda izsludinātajā programmā
„Nāc un dari! Tu vari!” iesniegtā projekta „Dundagas jaunās māmiņas manto
senioru gudrības „Virtuves skolā”” (turpmāk - projekts) realizācijai.
2) Projekta mērķis ir veselīga un praktiska ēdienu gatavošanas skola jaunajām
māmiņām, mācoties un praktiski darbojoties ar senioriem.
3) Biedrība projekta aktivitātes plāno īstenot Bānīša ielā 4, Dundagas aprūpes nama
Stacija ēkas otrajā stāvā, kur darbojas Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs.
4) Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu EUR 497,35 apmērā, kas ir 10% no
kopējām projekta izmaksām un 100% no projekta realizēšanai nepieciešamā
pretendenta līdzfinansējuma.
5) 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), attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu
nekustamo īpašumu, kā arī ir paredzēts pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības
nodrošināšanai.
9

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs” (reģ.Nr.
40008069914) piedalīšanos Ināras un Borisa Teterevu fonda projektu
konkursā ar projektu „Dundagas jaunās māmiņas manto senioru gudrības
„Virtuves skolā”” par kopējo summu EUR 4973,48 (ieskaitot PVN). Projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 497,35 apmērā garantēt no
pašvaldības budžeta.
2.
Uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi septembrī sagatavot Dundagas
novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” grozījumu projektu.
Lēmums nosūtāms: biedrībai „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs”
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.140.

27.08.2015.

3.§
Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā
„Kurzeme visiem”
Pamats
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 06.08.2015. vēstule Nr. 2-5.5/117/15
„Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem””.
Mērķis
Iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā
deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes reģionā.

„Kurzeme

visiem”

un

Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes
plānošanas reģiona administrācijas (turpmāk - KPRA) 06.08.2015. vēstuli Nr. 25.5/117/15 „Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme
visiem””, kurā KPRA lūdz pašvaldību izvērtēt iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas
reģiona projektā „Kurzeme visiem” un deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes
reģionā.
KPRA saskaņā ar 2015. gada 16. jūnija MK noteikumos Nr.313 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk –
MK noteikumi Nr.313) noteikto par pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanu
ierobežotas iesniegumu atlases veidā un 15.07.2015. ar Labklājības ministra rīkojumu
Nr.63 apstiprinātajā „Rīcības plānā deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.2020.gadam” noteiktajiem termiņiem ir uzsākusi darbu pie Kurzemes plānošanas
reģiona projekta „Kurzeme visiem” darbību plānošanas un gatavojas projekta
iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.313 16.-19. punktiem, plānošanas reģioni ar katru
sadarbības partneri slēdz nodomu protokolu (1.pielikums) un, iesniedzot projekta
iesniegumu, pievieno noslēgto protokolu kopijas projekta iesniegumam.
2015. gada sākumā KPRA tikās ar reģionu pašvaldību pārstāvjiem un informēja par
plānoto deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) pasākumu, gatavošanos tā īstenošanai un
nepieciešamību noslēgt nodomu protokolus. Nodomu protokola projekts, kas izstrādāts
balstoties uz MK noteikumiem, tika apspriests Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
11

padomes sēdē 29.04.2015. Nodomu protokola tapšanas gaitā tika uzklausīti Labklājības
ministrijas, pašvaldību un citu plānošanas reģionu ekspertu priekšlikumi, un šāda tipa
nodomu protokoli tiek slēgti visos plānošanas reģionos.
Lai iesaistītos projektā „Kurzeme visiem”, KPRA lūdz parakstīt nodomu protokolu 2
eksemplāros un nosūtīt KPRA līdz 2015. gada 28. augustam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt nodomu protokolu par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā
(1.pielikums) ar Kurzemes plānošanas reģionu.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam: Eksporta iela 12-212, Rīga, LV1045.
Lēmums nododams izpildei: projektu vadītājai B.Reimanei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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4.§
Par dalības maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas 70 gadu jubilejas
salidojumā
Mērķis:
Nodrošināt Dundagas vidusskolas salidojuma norisi
Izvērtējums:
2015.gada 26.septembrī Dundagas vidusskolā notiks absolventu salidojums.
Pasākuma norisei nepieciešami līdzekļi, kurus parasti absolventi maksā kā dalības
maksu.
Plānotie ieņēmumi un izdevumi Dundagas vidusskolas salidojuma norisē
Plānotie ieņēmumi
500 dalībnieki x 7,- = 3500,- EUR
Pēc PVN nodokļa nomaksas - EUR 2892,56
Plānotie izdevumi
N.p

Izlietojuma mērķis

Summa
EUR

1.

Buklets (brošūra par skolu, saņem katrs absolvents)

460,-

2.

Bukleta maketēšana

200,-

.k.

3.

Nozīmīšu ar skolas logo zīmi izgatavošana (saņem
katrs absolvents)

380,-

4.

Muzikantu pakalpojumi

780,-

5.

Apsardzes pakalpojumi ( Lielās skolas ēkā)

250,-

6.

Pasākuma apskaņošana

100,-

7.

Dekoru izgatavošana (telpām- 3 zāles, pils un skolas
pagalmi)

100,-

8.

Vienreizējie trauki, salvetes, atkritumu maisiņi u.c.

100,-

9.

Suvenīru izgatavošana sponsoriem, atbalstītājiem
(krūzītes- 40gab., šķīvji-10 gab. ar skolas logo zīmi)

120,-

10.

Cienasts viesiem, sponsoriem

80,-

11.

Afišas, sludinājumi

60,13

12.

Rāmju iegāde foto galerijas izveidei (6gab. x 20,-)

120,-

13.

Neparedzētie izdevumi

142,Kopā

2892,-

Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt dalības maksu Dundagas vidusskolas 70 gadu jubilejas salidojuma
dalībniekiem EUR 7,- . Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolas direktore, grāmatvedība, finanšu
speciāliste.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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5.§
Par finansējumu PII „Kurzemīte” jaunas grupiņas atvēršanai
Pamats
Pašvaldību likums
Mērķis
Nodrošināt pirmsskolas pieejamību visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem
Izvērtējums
Jauno 2015./2016.m.g. bērnudārzs uzsāks ar 131 audzēkni (reģistrēti viis sistēmā).
Vēl 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 štatu 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. ). Vadītājas vietnieces (izglītības jomā) esošā 0.8 slodze palielinās uz 1
veselu slodzi.
Mēbeles un iekārtojums 7.grupai
n.p.k. nosaukums

Daudzums
gb
5

Cena par vienību
Kopā ar PVN
180

Kopējā cena

1.

garderobes skapīši

3.

Galdi bērniem ar
regulējamām kājām, ( no
žurnāla GREEN-DESIGN,
mēbeles bērnudārziem
2015 ), par 62,- eur

6

62

372

4.

bērnu krēsliņi AR
REGULĒJAMĀM KĀJĀM

18

22

396

5.

bērnu gultiņas + matrači

18 +18

66 + 20

8.

krēsli pedagogiem

3

55

1188 +
360=1548
165

15

900

11.

žalūzijas logiem

6

49

294

12.

paklājs bērniem

2

90

180

KOPĀ:

3483 eur

KOPĀ:
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu PII „Kurzemīte” jaunas grupas iekārtošanai EUR 3483 no grupas
telpu remontam ietaupītajiem līdzekļiem.
Par finansējumu personāla atlīdzībai skatīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdē septembrī.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule, finanšu speciāliste
Z.Eizenberga, grāmatvedība

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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6.§
Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā
Pamats:
1. 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 (turpmāk MK noteikumi).
2. Dundagas novada domes lēmums Nr. 290. no 27.10.2011. par Dundagas vidusskolas
telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem.
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.
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Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM – nomas
mēnesī (bez
nodokļa);

NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

objekta nomas maksa
, kur pievienotās vērtības

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 =

( 5932,32/6432,50 + 1,82)
12

=0,24 EUR/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Noteikt telpu nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Dundagas
vidusskolā Talsu ielā 6 un Saules ielā 8, Dundagā 0,25 EUR /mēnesī (bez PVN) par m2.
2.
Atcelt Dundagas novada domes lēmuma Nr. 290 no 27.10.2011. 1.1. un 1.2.
punktus.
3.
Izteikt Dundagas novada domes lēmuma Nr. 290 no 27.10.2011. 1.3.punktu šādā
redakcijā: 1.3. Telpu noma pasākumiem € 2,85 stundā (bez PVN)
Lēmums nosūtāms: Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola, grāmatvedība

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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7.§
Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības
dotācijas daļas apstiprināšanu
Pamats:
1. Grozījumi MK 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (turpmāk MK noteikumi);
2. 28.11.2013.gada Dundagas novada domes lēmums nr. 273, 10§ „Par darba grupas
„Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojumu”.
Mērķis
Apstiprināt pašvaldības budžeta dotācijas daļu ēdināšanas pakalpojumam.
Izvērtējums:
2013. gadā izveidotā darba grupa „Kolkas pamatskolas attīstībai” jautājumā par
brīvpusdienu piešķiršanu ieteica domei veikt visu Dundagas novada izglītības iestāžu
izglītojamo pusdienu porciju dotēšanu par noteiktu naudas summu, piemēram – 0,35 Ls
vai 0,50 euro. 28.11.2013. gadā dome pieņēma lēmumu uzsākt brīvpusdienu apmaksu
novada skolās ar 01.01.2014. 3. klašu skolēniem, bet netika lemts par pusdienu porciju
dotēšanu. Līdz 31.12.2013. vēl bija spēkā MK noteikumi, kuri noteica kārtību, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām to
vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības
programmas un noteica valsts budžeta līdzekļu apmēru viena izglītojamā ēdināšanai
dienā, paredzot 0,80 latu (1,14 euro) dienā vienam izglītojamam (tajā skaitā PVN). No
28.08.2014. stājās spēkā MK noteikumu grozījumi, kuri noteica valsts budžeta līdzekļu
apmēru viena izglītojamā ēdināšanai dienā, paredzot 1,42 euro (tajā skaitā PVN) dienā
vienam izglītojamam. Līdz 2014./2015. mācību gada beigām ēdinātājs Dundagas
vidusskolā sniedza pakalpojumu par 1,93 euro (bez PVN) dienā vienam izglītojamam.
Tas nozīmē, ka pašvaldība veica budžeta dotāciju 0,51 euro apmērā vienam
izglītojamam.
26.08.2015. noslēdzas izsludinātais iepirkums „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
Dundagas vidusskolā”. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
panta septīto daļu, pakalpojums ir PIL 2. pielikuma „B” daļas pakalpojums. Uzaicinājums
ir izsūtīts SIA „Viktorija JR”. SIA „Viktorija JR” ar 05.08.2015. ir reģistrējusies PVN
maksātāju reģistrā un, pakalpojuma sniegšanas gadījumā, pakalpojuma sniedzējam cenā
būs jāiekļauj arī PVN.
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Ņemot vērā pašvaldības pieredzi, ka mērķdotācija tiek attiecināta uz komplekso
pusdienu finansēšanu un papildus vēl tiek dotēta no pašvaldības budžeta, noteikt ka
komplekso pusdienu cena vienam izglītojamam ir 1,92 euro ar PVN. Nepieciešams
apstiprināt pašvaldības budžeta mērķdotāciju 0,50 euro ar PVN apmērā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldības budžeta mērķdotāciju viena 1.-4.klases izglītojamā ēdināšanai
Dundagas vidusskolā 0,50 euro ar PVN dienā.
Lēmums nododams izpildei: Sociālais dienests, grāmatvedība, finanšu speciāliste,
Dundagas vidusskola

Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.145.

27.08.2015.

8.§
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 medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
(turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi) 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā
iekļaujams arī viens pašvaldības pārstāvis. No iepriekš notikušās komisijas sēdes
secināts, ka komisijas sastāvā lietderīgi būtu atrasties pašvaldības izpilddirektoram,
kurš saskaņā ar minēto noteikumu 7.punktu vada šīs komisijas darbu.
Sakarā ar cūku gripas draudu palielināšanos, tiek ierosināts komitejā uzklausīt Medību
komisiju un PVD pārstāvi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus:
Papildināt ar 1.7.punktu:
“1.7. Visvaldis Radelis– pašvaldības pārstāvis-komisijas vadītājs;”.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.146.

27.08.2015.

9.§
Par zemes platības iznomāšanu ēku (būvju) īpašuma „Aizceļi”, Sūdes ciems,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, uzturēšanai
Pamats
(Vārds, uzvārds)iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/243-B, MK noteikumi Nr.644
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punkts. “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pants.
Mērķis
Piešķirt zemi ēku uzturēšanai.
Izvērtējums
Saņemts (Vārds, uzvārds)iesniegums ar lūgumu piešķirt zemi viņai piederoša ēku
īpašuma “Aizceļi” ar kadastra Nr.88505150002 uzturēšanai. Ēku īpašums atrodas uz
pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Aizceļi” ar kadastra Nr.88500150103, kura
platība saskaņā ar kadastra informāciju ir 1,7 ha. Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
4.apakšpunkts nosaka: Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to
turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. I.Baumane vēlas nomāt
daļu no zemes īpašuma 0.94 ha platībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto grafisko
pielikumu. Atlikušo zemes īpašuma daļu 0,76 ha platībā var piedāvāt nomai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Iznomāt (Vārds, uzvārds) zemes īpašuma “Aizceļi”, kadastra Nr.88500150103, daļu
0,94 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
2.Atlikušo zemes īpašuma daļu 0,76 ha platībā piedāvāt nomāt, izliekot informāciju
pašvaldības publiskajā īpašumu iznomāšanas piedāvājumu reģistrā.
Lēmums nosūtāms: Intai Baumanei.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālists
Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.147.

27.08.2015.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dubultvēji”
Pamats
1. (Vārds, uzvārds)10.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
10.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/346-Z).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
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. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Dubultvēji” ar kadastra Nr. 8862 006 0030 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Dubultvēji”) kopplatība ir 0,61 ha, tas atrodas Vaides ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 006 0030.
Nekustamā īpašuma „Dubultvēji” īpašnieks (Vārds, uzvārds)vēlas nekustamā īpašuma
„Dubultvēji” 0,61 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0030, kuru
0,18 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,4 ha meži un 0,03 ha
krūmāji, sadalīt divās daļās, katru aptuveni 0,305 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), nekustamā
īpašuma „Dubultvēji” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0030 atrodas
plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG).
23

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.
Sadalot nekustamā īpašuma „Dubultvēji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 006 0030 divās daļās, katru aptuveni 0,305 ha platībā, prasība par jaunveidojamās
zemes vienības lielumu netiktu ievērota.
Piekļūšana zemes vienībai iespējama no pašvaldības autoceļa Saunags – Vaide un
servitūta ceļu.
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:
N e a t ļ a u t izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dubultvēji” (kadastra
Nr. 8862 006 0030) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0030, sadalot to
divās daļās (1. pielikums).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds): (adrese).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.148.

27.08.2015.

11.§
Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni” sadalīšanu
Pamats
1) (Vārds, uzvārds)17.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
17.08.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/362-V).
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 „Ezerkalni” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ezerkalni” ar kadastra Nr. 8850 023 0001 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Ezerkalni”) kopplatība ir 18,79 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,50 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0001;
2) 11,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023
0007;
3) 2,29 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023
0095;
4) 4,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0002.
Nekustamā īpašuma „Ezerkalni” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Ezerkalni”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 026 0002, piešķirot tai nosaukumu „Kuļķi”.
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.
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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 „Ezerkalni” ar kadastra Nr. 8850 023 0001 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0002.
2. Nekustamā īpašuma „Ezerkalni” ar kadastra Nr. 8850 023 0001 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 023 0001, 8850 023 0007 un 8850 023 0095 pēc
sadalīšanas atstāt nosaukumu „Ezerkalni”.
3. Nekustamā īpašuma „Ezerkalni” ar kadastra Nr. 8850 021 0006 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 026 0002 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Kuļķi”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2. Atdodams personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

Nr.149.

27.08.2015.

12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „Kadiķi”
Pamats
1.
SIA „Metrum” 24.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/375-M).
2.
Dundagas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmums Nr.120 (protokols Nr.6, 11.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kadiķi”.
3.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Kadiķi” (kadastra Nr. 8850 018 0073) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 018 0073 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmumu Nr.120 (protokols Nr.6, 11.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kadiķi” tika atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kadiķi” (kadastra Nr. 8850 018 0073) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0073, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Kadiķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 018 0073 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes
ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Kadiķi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 018 0073 veidojot atsevišķas zemes vienības aptuveni 10,6 ha un
10,4 ha platībā.
Zemes ierīcības projektā noteiktajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts
saglabāt nosaukumu „Kadiķi” un zemes vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu
„Jaunkadiķi”.
Piekļuve abām zemes vienībām nodrošināta no pašvaldības autoceļa Jauči - Bebri.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kadiķi” ar kadastra Nr.
8850 018 0073 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0073 sadalīšanai
divās daļās.
2.
Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 10,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Kadiķi” un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
2.2. 10,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Jaunkadiķi” un
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Metrum” Talsu birojs – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 (2 eksemplāri).
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.150.

27.08.2015.

13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Egļkalni”
Pamats
1. SIA „Metrum” 24.08.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.08.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/376-M).
2. Dundagas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmums Nr.103 (protokols Nr.5,
20.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Egļkalni” (kadastra Nr. 8850 017 0032) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 017 0032 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmums Nr.103 (protokols Nr.5, 20.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni” tika atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Egļkalni” (kadastra Nr. 8850 017 0032) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0032, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Egļkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0032 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes
ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Egļkalni” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 017 0032 veidojot atsevišķas zemes vienības aptuveni 5,3
ha un 0,6 ha platībā.
Zemes ierīcības projektā noteiktajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts
saglabāt nosaukumu „Egļkalni” un zemes vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu
„Egļukalni”.
Piekļuve abām zemes vienībām nodrošināta no valsts vietējā autoceļa V1367
Dundaga-Ģipka un cauri īpašumiem „Mežābeles” (ceļa servitūts), „Kaļķenieki”, „Purgali”
un „Dīķlejas”.
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Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Egļkalni” ar kadastra
Nr.
8850 017 0032 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0032 sadalīšanai
divās daļās.
2.
Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 5,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Egļkalni” un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM – 0101).
2.2. 0,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Egļukalni” un saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM – 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Metrum” Talsu birojs – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 (2 eksemplāri).
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

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

27.08.2015.

14.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/247-Š. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Šī lēmuma daļa satur personas datus, tādēļ netiek publicēta.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt (Vārds, uzvārds) dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Lēmums nosūtāms: A.Švāģerei
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.
Domes priekšsēdētājs

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

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

Nr.152.

27.08.2015.

15.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
Pamats

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā
daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Atvaļinājuma piešķiršana pašvaldības izpilddirektoram Visvaldim Radelim
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā saņemts pašvaldības izpilddirektora Visvalža
Radeļa iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu – četras kalendārās nedēļas
- no 2015.gada 31.augusta.
Piešķirot pašvaldības izpilddirektoram ikgadējo atvaļinājumu, nepieciešams
iecelt pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt šos pienākumus tika
aicināta Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja Baiba Dūda, kas minētos
pienākumus piekritusi pildīt.
Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka,
ka šādā gadījumā domei jālemj par minēto amatu savienošanas atļaušanu. Izlemjot
jautājumu par amatu savienošanu, domei ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu
savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to
uzdevumā; 2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos
izsniegt atļauju amatu savienošanai.
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai, jo amatu savienošanas laikā pakļautību pār Kultūras pili īstenos
dome ar domes priekšsēdētāja starpniecību, nav konstatējama ētikas normu
pārkāpšana, nav konstatējams, ka amatu savienošana kaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram Visvaldim Radelim
ikgadējo atvaļinājumu no 2015.gada 7.septembra līdz 2015.gada 27.septembrim (trīs
kalendārās nedēļas) par laika posmu no 2014.gada 8.septembra līdz 2015.gada
27.septembrim
2. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora Visvalža Radeļa atvaļinājuma
laikā par izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2015.gada 7.septembra līdz
2015.gada 27.septembrim iecelt Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju
Baibu Dūdu, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada pašvaldības
Kultūras pils vadītāja mēnešalgas.
3. Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Kultūras pili no 2015.gada
7.septembra līdz 2015.gada 27.septembrim īsteno Dundagas novada dome ar domes
priekšsēdētāja starpniecību.
4. Atļaut Baibai Dūdai no 2015.gada 7.septembra līdz 2015.gada 27.septembrim
savienot Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja amatu ar Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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