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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 

 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.5. 
2016.gada 28.aprīlī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.02 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Andra 
Grīvāne, Guntis Pirvits Ansis Roderts, Gunta Abaja, Una Sila, Linda Pavlovska   
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktora vietn. Diāna Siliņa,  
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, pašvaldības policijas insp. Jānis Simsons, 
galvenā grāmatvede Ilze Pirvite 
Piedalās: SIA „Revidentu serviss” zvērināts revidents Aivars Rutkis 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par apstrīdēto 
administratīvo aktu” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), 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 SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu 
3. Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu 
4. Par SIA „Kolkas Ūdens” gada pārskatu 
5. Par pašvaldības 2015.gada pārskatu 
6. Par Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
7. Par Saimnieciskā dienesta budžeta grozījumiem 
8. Par Centrālās bibliotēkas budžeta grozījumiem 
9. Līdzfinansējuma apmērs par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības 
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” 
10. Par nolikumu naudas balvām izglītojamiem  
11. Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 
12. Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolā 
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13. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu Mazirbes internātpamatskolā 
14. Par telpu nomas maksu Vīdales saieta namā 
15. Par sadarbības līguma projektu „Kurzeme visiem” 
16. Par dalību ELFLA projektos 
17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnē 
„Jaunkalni II” 
18.  Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas 
komisijas apstiprināšanu 
19. Par nodoma protokola slēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži” 
20. Par kārtību, kādā noformējami komandējumi un dienesta braucieni 
21. Par nolikuma “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka amatu nolikums” pieņemšanu 
22.     Par jūras piekrastes sauszemes daļas pārņemšanu 
23.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Mazcēģi" 

24. Par nekustamā īpašuma „Dravnieki” sadalīšanu 
25. Par nekustamā īpašuma „Dārznieki” sadalīšanu 
26. Par Attīstības programmas aktualizāciju 

27. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. Janvāra 
nolikumā „Iestādes „Centrālā administrācija” nolikums” 

28. Par īpašuma „Jūras pērles” izsoles noteikumiem 
29. Domes 28.05.2015. lēmuma Nr. 953 atcelšana sadaļā par „Dobēju” 4. dz. 

atsavināšanu 
30. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai 
31. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu PII „Rūķītis ”un Internātam „Rūķu 

nams” 
32. Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII „Rūķītis” slēgšana 2016.gada vasarā 
33. Par finansējumu lībiešu interešu grupas dalībniekam 
34. Par apstrīdēto administratīvo aktu 
Dažādi jautājumi  
 

 

 

1. 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  

un citām aktualitātēm 
Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par mēneša notikumiem 
un paveiktajiem darbiem: 

1. Par aktualitātēm pašvaldības iestādēs un administratīvā darba uzlabošanas 
pasākumiem un izmaiņā personālsastāvā 

2. Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Rojas novada pašvaldību 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē: 

1. Par jautājumiem, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbību 
(organizatoriskie gan par lietvedību, gan administratīvo vadību u.c.) 

2. Par dalību Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas sēdē u.c. 
 
Sēdei pievienojas deputāte Andra Grīvāne. 
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2. 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskatu 

G.Laicāns 
Pamats 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums 
SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma 
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2015. gadu noslēdzis ar 2 560 
EUR  lielu peļņu. SIA „ Ziemeļkurzeme” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo 
būtību un uzdevumus nākotnē.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.84: 

1. Apstiprināt SIA Ziemeļkurzeme” 2015. gada pārskatu. 
2. Peļņu 2 560,00 EUR novirzīt uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudējumu 

segšanai.  
 

Lēmums nosūtāms: SIA „ Ziemeļkurzeme” 
 

Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts un Aldons Zumbergs 
 
 

3. 
Par SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskatu 

G.Laicāns 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par 
uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2015. gadu noslēdzis 
ar 5017 EUR  lielu zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats 
atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Resurss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Resurss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums


4 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.85: 
Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2015. gada pārskatu. 
 

Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 

 
 

4. 

Par SIA „Kolkas Ūdens” gada pārskatu 
G.Laicāns 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, 

saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2015. gadu noslēdzis ar 6 476 EUR  lielu 

zaudējumu summu. SIA „ Kolkas ūdens” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo 

būtību un uzdevumus nākotnē.  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.86: 
Apstiprināt SIA „ Kolkas ūdens” 2015. gada pārskatu. 
 

Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas ūdens” 
 

5. 
Par pašvaldības 2015.gada pārskatu 

G.Laicāns 
Pamats: 

Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa; 

 

Mērķis: 

Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

SIA „Revidentu Serviss” zvērināts revidents Aivars Rutkis informē par revīzijas laikā 

konstatēto un ierosina apstiprināt sagatavoto Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 

pārskatu. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Resurss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.87: 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2015. gada pārskatu. 

 
 

6. 

Par NĪN parāda piedziņu 
G.Laicāns 

6.1. Pamats 
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta 

pirmā daļa. 
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta 

pirmā un septītā daļa. 
 
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 xxxxx, tiesiskajā valdījumā Dundagas novada 
Dundagas  pagastā ir dzīvokļa īpašums „Saulstari”-5 ar kadastra numuru 8850 900 0131.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. 
panta pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par 
minēto īpašumu. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 28.04.2016. minētajai 
personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Saulstari”-5: 

1) zemei – 108,47 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 38,93 €; 
2) ēkai – 21,85 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 7,09 €. 

Dundagas novada pašvaldība 26.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. 
DD-3-23.1/15/357, ka līdz 25.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds. Tā kā parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts 
brīdinājums ar Nr. DD-3-23.1/15/656, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds. 

Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, 
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.88: 
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1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par dzīvokļa īpašumu „Saulstari”-
5 nekustamā īpašuma nodokļa parādu 130,32 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu: 

1.1.  pamatparāds par zemi 69,54 € (sešdesmit deviņi eiro un  54 centi) un 
nokavējuma naudu 38,93 € (trīsdesmit astoņi eiro un 93 centi), kopā 108,47 € 
(simtu astoņi eiro un 47 centi); 

1.2.   pamatparāds par ēku 14,76 € (četrpadsmit eiro un 76 centi) un 
nokavējuma naudu 7,09 € (septiņi eiro un 9 centi), kopā 21,85 € (divdesmit 
viens eiro un 85 centi). 

2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
3. 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 Dacei Cgojevai. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. (Vārds, uzvārds)– adrese 
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
6.2. Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta 
pirmā daļa. 

2.  Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta 
pirmā un septītā daļa. 

1. Kurzemes apgabaltiesas (iecirknis nr. 2) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes 
21.03.2016. vēstule nr. 03357/002/2016-NOS (reģistrēta Dundagas novada 
pašvaldībā 29.03.2016. ar nr. DD-3-31.2/16/276). 

 
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 xxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no 
09.10.2006. ir īpašums „Kolkas Laukgaļi” ar kadastra Nr. 8862 007 0137. Īpašuma 
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000267045. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2. panta pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja 
par minēto īpašumu. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 
pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā 
termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 
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(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 28.04.2016. minētajai 
personai būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Kolkas Laukgaļi”: 

1) zemei  45,10 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 4,79 €, 
2) ēkai 11,15 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 1,18 €. 
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, 

nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.89: 

1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par īpašumu „Kolkas Laukgaļi”, 
kadastra Nr. 8862 007 0137, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 56,25 € un ar 
piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu: 

1) pamatparāds par zemi 40,31 € (četrdesmit eiro un 31 cents) un nokavējuma 
nauda 4,79 € (četri eiro un 79 centi), kopā 45,10 € (četrdesmit pieci eiro un 10 
centi), 

2) pamatparāds par ēku 9,97 € (deviņi eiro un 97 centi), nokavējuma nauda 1,18 € 
(viens eiro un 18 centi), kopā 11,15 € (vienpadsmit eiro un 15 centi). 

2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
3. 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 Inesei Božei. 
  
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401). 
Lēmums nosūtāms: 

1. (Vārds, uzvārds)– adrese. 
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Inesei Božei – Lielais prospekts 54-3, Ventspils, LV-

3601. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
7. 

Par Saimnieciskā dienesta budžeta grozījumiem 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2016.gada budžetu. 
 
Mērķis 
 Ielu apgaismojuma ierīkošana . 
 
Izvērtējums 
2016. gada Saimnieciskā dienesta budžetā ir paredzēti līdzekļi € 11 000 ielu 
apgaismojuma ierīkošanai Dinsberga ielā. Tomēr šajā posmā ir nepieciešama 
saskaņošana ar VKPAI, kas var aizkavēt šo darbu veikšanu. Ir izteikts priekšlikums 
Dinsberga ielā ierīkot  apgaismojumu ar vēsturisku akcentu. Tādā gadījumā ir 
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jāpārstrādā tehniskais projekts un izmaksas palielināsies. Ir priekšlikums ierīkot 
apgaismojumu Puķu ielā, kas ir iekļauts attīstības plānā un 2016. gada rīcībās. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.90: 
Atļaut izdarīt grozījumus Saimnieciskā dienesta budžetā, ielu apgaismojuma ierīkošanai 
E.Dinsberga ielā plānotos līdzekļus novirzot ielu apgaismojuma ierīkošanai Puķu ielā un 
projekta apgaismojuma ierīkošanai E.Dinsberga ielā pārstrādāšanai. 
  
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 

 
 

8. 

Par Centrālās bibliotēkas budžeta grozījumiem 
G.Laicāns 

PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldību budžetiem” 30.pants 

 
MĒRĶIS 

DNCB telpu funkcionāla uzlabošana, pilnveidošana bibliotēkas sniegto 
pakalpojumu ērtākai nodrošināšanai. 

 
IZVĒRTĒJUMS 

Saistībā ar Dundagas novada Domes 24.03.2016. sēdes lēmumu Nr.59 „Par amata 
vietu skaita samazināšanu Dundagas novada centrālajā bibliotēkā” izpildi mums 
nepieciešams funkcionāli nodrošināt 1.stāvā pieaugušo abonementa telpas preses 
izdevumu izvietošanai. Tam nepieciešami pie sienas stiprināmi žurnālu stendi un 
funkcionāls plaukts iepriekšējo gadu (~ 2/3gadu periods) preses izdevumiem, kuri tiek 
kārtoti dokumentu boksos. Preses izdevumi bibliotēkā jāuzglabā 5 gadus. Lasītavas telpā 
2.stāvā joprojām paliek lasītavas grāmatu krājums un vecākā prese. 1.stāvā abonementā 
klientu ērtībai un bibliotekāra darba funkcionalitātei jānodrošina jaunākās preses 
pieejamība. 

Bērnu nodaļā plānots izvietot pie sienām korķa tāfeles dažādu bērnu darbu 
izstādīšanai, kā arī informatīvajiem materiāliem. 

Nepieciešamie līdzekļi atbrīvojas DNCB plānotajā darba algu fondā – bibliotekāra 
darba alga par 3 mēnešiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas par šo periodu kopā EUR 2525.00. Šos līdzekļus nepieciešams novirzīt 
inventāra iegādei: 

Žurnālu stendi pie sienas stiprināmi 4 gab.x EUR 335,17=EUR 1340,68 
Rotējošs plaukts dokumentu mapēm/boksiem EUR 425,25 
Korķa tāfeles 4 gab.x EUR 48,40= EUR 193,60 
Kopā: EUR 1960.00 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.91: 

Veikt grozījumus Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 2016.gada budžetā 
pārdalot līdzekļus EUR 1960.00 no koda 1119 uz kodu 2312 inventāra iegādei. 
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Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore, galvenā grāmatvede, 
DNCB vadītāja  
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja 

 

9. 
Līdzfinansējuma apmērs par izglītības ieguvi Dundagas novada 
pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

“Dundagas Mākslas un mūzikas skola” 
G.Laicāns 

Pamats 
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa; Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 
saistošo  noteikumu Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolā” 3.punkts 
 
Mērķis 
Noteikt līdzfinansējuma apmēru par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības 
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo  noteikumu 
Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā” 
3.punktu līdzfinansējuma apmēru par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības 
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” 
nosaka pašvaldības dome. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.92: 
Noteikt, ka no 2016.gada 1.septembrī līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam par 
vienas izglītības programmas apgūšanu Dundagas novada pašvaldības dibinātajā 
profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” ir 10 euro 
mēnesī. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Dundagas Mākslas un mūzikas skolai 

 
10. 

Par nolikumu naudas balvām izglītojamiem 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Pirvits 

Pamats: 
Likums “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts 
Izglītības likuma 17.panta 27.punkts 

Mērķis: 
Nodrošināt naudas balvas piešķiršanas mehānismu Dundagas novada izglītības 

iestāžu izglītojamiem. 
 
Izvērtējums: 

Laikā no 2014.gada maija novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem 
ir bijusi iespēja apliecināt savu izcilību, saņemot naudas balvu par sasniegumiem 
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vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, kas gūti, piedaloties 
starpnovadu, Kurzemes reģiona, valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 
sacensībās, konkursos un skatēs.  Laika gaitā nolikumā tika veikti labojumi, 
piemērojoties noteiktām vajadzībām. Tajā pat laikā, izvērtējot izglītojamo sasniegumus, 
vērtētāji sastapās ar naudas balvu pretendentu, galvenokārt - pedagogu - dažādām 
Nolikuma interpretācijām, kuras neveicināja Nolikuma izveidotāju paredzēto pozitīvo 
rezultātu.  

Līdzšinējā prakse, piemērojot Nolikumā noteikto, liecina, ka ir arī 
nevienlīdzīguma elements pedagogu novērtējumā, jo Nolikumā noteiktajam par iespēju 
saņemt naudas balvu pedagoģiskajā darbā ar talantīgajiem izglītojamiem nevar 
piemēroties visu novada izglītības iestāžu pedagogi – vispārējā izglītība sākas no 5 - 6 
gadīgo bērnu apmācības pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības sastāvā kā 
īpašs izglītības veids ir speciālā izglītība, speciālās izglītības programmās esošie 
izglītojamie izslēgti no iespējas iegūt naudas balvu pars sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, speciālās izglītības skolēniem nav dažāda mēroga skates, 
konkursi, kur apliecināt savas spējas un talantus, sacenšoties vienlīdzīgos apstākļos. 
Tādējādi no iespējas pretendēt uz naudas balvu ir izslēgti arī attiecīgie pedagogi, kaut, 
iespējams, viņu ieguldītais darbs darbā ar skolēnu īpašo spēju attīstīšanu ir ne mazāk 
nozīmīgs.  

Izglītības attīstības pamatsnostādnes laikam līdz 2020.gadam, kas ir vidējā 
termiņa valsts plānošanas documents izglīotības nozarei, nosaka izglītības attīstības 
politikas virsmērķi – kavalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai. Viena no 
iekļaujošās izglītības pasķumu mērķgrupām ir arī talantīgie izglītojamie. Tas nosaka 
pastāvīga pedagoģiskā darba veikšanu ar talantīgajiem izglītojamiem tā, lai viņu spēju 
un prasmju kapacitāte tiktu vēl vairāk veicināta. Arī tādēļ tiek rosināts no šī nolikuma 
izslēgt pedagogus kā pretendentus uz naudas balvu. Pedagogus par ieguldījumu darbā ar 
talantīgajiem izglītojamiem un kopumā par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā var 
atalgot citādā formā, izmantojot pašvaldības nosacījumus par darba atlīdzību un 
izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus.  

Atsevišķos punktos vērojamas pretrunas starp nolikuma punktiem, piemēram – 
3.2.6. un 3.10.3.  

Nolikumā iekļautais dažādais pasākumu mērogs – starpnovadu līdz pat 
starptautiskam līmenim - mazina arī nolikumā iekļautā izciluma jēdziena nozīmi. 
Nepietiekami precīzi noteikts bija pasākumu rīkotāju loks, kas radīja neskaidrību par 
dažādos pasākumos sasniegumus guvušo skolēnu atbilstību Nolikuma būtībai – veicināt 
skolēnu mācību sasniegumus.  
Ieteikums izvērtēt normu piemērošanu, ja vienā olimpiādē piedalījušos dalībnieku skaits ir 
bijis tikai 3 vai mazāk- nav objektīvas konkurences. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav;  A.Roderts 
balsošanā nepiedalās 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.93: 

Apstiprināt nolikumu “Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada 
vispārējās izglītības, profesionālās izglītības izglītojamiem”.  

Nolikums stājas spēkā ar 01.05.2016. un piemērojams sākot ar 2015./16.mācību 
gadu. 
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11. 

Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 
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. 

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 

, kur 
12 

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; 
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Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 
59.punktu); 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

 NM = 
24696,80/1360,50 + 5,97)  

=2,01 eiro/mēnesī bez PVN par m2 
12 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.94: 

1. Noteikt telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām 2,05 eiro/mēnesī bez 
PVN par m2; 

2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu 
kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu; 

3. Atcelt Dundagas novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 96 par  telpu 
nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei 

 

 

12. 

Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolā 
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. 

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 
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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 

, kur 
12 

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 = 
58057,05/1581,40 + 17,06)  

=4,48 eiro/mēnesī bez PVN par m2 
12 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.95: 

1. Noteikt telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolas telpām 4,50 
eiro/mēnesī bez PVN par m2; 

2. Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu 
kvadrātmetru ar attiecīgā gada mēneša dienu skaitu; 

3. Atcelt Dundagas novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 95 par  telpu 
nomas maksu Mazirbes pamatskolas telpām. 

 

Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātskolas direktorei Ilzei Kriķītei 
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13. 

Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu Mazirbes internātpamatskolā 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 
14.punkta a) un g) apakšpunkti. 

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 citiem 
pakalpojumiem (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 
apakšpunkti). 

Mazirbes iedzīvotāji pagājušajā gadā, kad notika iedzīvotāju sapulce, ir jautājuši 
Dundagas sociālajam dienestam par iespēju nomazgāties un izmazgāt veļu, jo apkārtējo 
ciemu iedzīvotājiem vasarās akās trūkst ūdens. Šāds pakalpojums, īpaši nepieciešams, 
vecākiem Mazirbes un apkārtējo ciemu iedzīvotājiem un Mazirbes skolā ir iespējams 
nodrošināt. 

Dušas pakalpojums Viena reize vienai personai EUR 0,83 bez PVN 

Veļas mazgāšana veļas 
automātā 

Par 1 kg  EUR 1,40 bez PVN 

Izcenojumi noteikti, izmantojot kaimiņu pašvaldību cenrādi par šādiem 
pakalpojumiem. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.96: 

1. Atļaut Mazirbes internātpamatskolā veikt maksas pakalpojumu – veļas magāšana 
veļas automātā. 

2. Apstiprināt sekojošu maksu par  pakalpojumu sniegšanu Mazirbes 
internātpamatskolā: 
 

 
Dušas pakalpojums Viena reize vienai personai EUR 0,83 bez PVN 

Veļas mazgāšana veļas 
automātā 

Par 1 kg  EUR 1,40 bez PVN 

 

Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātskolas direktorei Ilzei Kriķītei 
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14. 
Par telpu nomas maksu Vīdales saieta namā 

G.Laicāns 
Pamats 

1) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punkts, 73. panta 
pirmās daļas 4. Punkts; 

2) 11.04.2016. gada iesniegums no (Vārds, uzvārds) ar lūgumu iznomāt Vīdales 
saieta nama zāli ģimenes pasākuma organizēšanai. 

Mērķis 
Papildināt iekšējo noteikumu ”Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu” pielikumu ar 
nomas objekta veidu. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada dome  29.01.2015. ar lēmumu Nr. 20 ir apstiprinājusi 
Dundagas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus „Par nedzīvojamo telpu 
nomu”. Nepieciešams papildināt iekšējo noteikumu pielikums ar nomas objekta veidu. 

Nr. 
p.k. 

Nomas objekta 
veids 

Nomas objekta 
adrese 

Cita nomas 
objektu 
raksturojoša 
informācija 

Nomas 
maksas 
apmērs 
stundā, EUR 
ar PVN* 

Nomas 
objekta 
apskates 
pieteikšanas 
kārtība 

19. Vīdales saieta 
nama zāle 

„Vīdales skola”, 
Dundagas pagasts, 
Dundagas novads 

 2,00 T.63232192 

*(nomas maksai var tikt pieskaitīti citi maksājumi, piemēram, par komunālajiem 
pakalpojumiem, maksa par elektroenerģiju u. taml., ja nomnieks plāno izmantot 
vai izmanto minētos pakalpojumus vairāk kā iestādes ikdienas apmeklētāji un 
darbinieki) 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.97: 
Papildināt iekšējo noteikumu ”Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu” pielikumu ar 
sekojošu nomas objekta veidu: 
 
Nr. 
p.k. 

Nomas 
objekta veids 

Nomas objekta 
adrese 

Cita nomas 
objektu 
raksturojoša 
informācija 

Nomas 
maksas 
apmērs 
stundā, EUR 
ar PVN* 

Nomas 
objekta 
apskates 
pieteikšanas 
kārtība 

19. Vīdales saieta 
nama zāle 

„Vīdales skola”, 
Dundagas pagasts, 
Dundagas novads 

 2,00 T.63232192 
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*(nomas maksai var tikt pieskaitīti citi maksājumi, piemēram, par komunālajiem 
pakalpojumiem, maksa par elektroenerģiju u. taml., ja nomnieks plāno izmantot vai 
izmanto minētos pakalpojumus vairāk kā iestādes ikdienas apmeklētāji un darbinieki) 

* Uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi maijā sagatavot par dzīvokli „ Vīdales skolā”  
(statuss,  tehniskais stāvoklis, līgumattiecības u.c.) 
 

Lēmums nododams izpildei: NĪA speciālistam G.Kārklevalkam 

 
15. 

Par sadarbības līguma projektu „Kurzeme visiem” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. MK noteikumi 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” 

2. Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7. un 8.punkts, 21.panta pirmā 
daļa; 

3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmā un piektā daļa, 61.panta otrā daļa 
 
Mērķis 

Parakstīt sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta 
“Kurzeme visiem” īstenošanā 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) 2015.gada 27.augustā lēma 
iesaistīšanos Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” (domes lēmums 
Nr. 140) , kas tiek īstenots saskaņā ar 2015.gada 26.jūnija Ministru Kabineta 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” noteikto par pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanu, uz kā pamata 
2015.gada 2.septembrī Dundagas novada domes priekšsēdētājs parakstīja nodomu 
protokolu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību šī projekta īstenošanā, kas 
bija nepieciešams, lai piedalītos projektu konkursā. Projekts ir ticis apstiprināts un 
2015.gada decembrī ir noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 
projekta īstenošanu.  

Lai turpinātu projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu, līdz šī gada 1. Maijam ir 
nepieciešams parakstīt un nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam sagatavoto 
sadarbības līgumu (1. pielikums) par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.98: 
Slēgt sadarbības līgumu par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai (2 eksemplāri). 
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16. 
Par dalību ELFLA projektos 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 2., 5. punkts, 21. panta pirmā daļa. 
2. Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā atklātā konkursa 1.kārta 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

 
Mērķis 
Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) projektu apgūšanā. 
 
Izvērtējums 
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (turpmāk 
– projektu konkurss). 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 18. 
maijam. 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) konkursā var pieteikt 
projektus uz rīcībām: 

1) ELFLA2: Sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei. 
Rīcības mērķis - Veicināt sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu 
izaugsmei. Kopējais šajā kārtā piešķirtais finansējums - 110 126,98 EUR. 

2) ELFLA3: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi. Rīcības 
mērķis - Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību. 
Kopējais šajā kārtā piešķirtais finansējums - 256 962,97 EUR. 

Pašvaldība ELFLA projektu konkursā plāno piedalīties ar 4 projektiem Dundagas 
ciemā. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.99: 

1. Atbalstīt projektu iesniegšanu atklāta konkursa 1.kārtas Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ar 4 projektiem: 
 
 
Nr. Projekta nosaukums ELFLA finansējums  

(EUR) 
Pašvaldības 

līdzfinansējums (EUR) 
1. Publiskā bērnu rotaļu 

laukuma ierīkošana 
Dundagā  

45 000 5 000 
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2. Jumta nomaiņa ēkai Pils 
iela 5, Dundagā 

45 000 34 180 

3. Daudzveidīgu 
vingrošanas rīku 
uzstādīšana Dundagā 

13 500 1 500 

4. Aktīvās atpūtas vietas 
„Stacijas dārzs” 
ierīkošana Dundagā 

13 500 1 500 

Kopā 117 000 42 180 
 
2. Nodrošināt līdzfinansējumu projektu realizācijai – līdz 42 180 EUR. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

 17. 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

atradnē „Jaunkalni II” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. SIA „Talce” 19.04.2016. iesniegums Nr. 1.8/16-90 (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 21.04.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/178-T).  
2. Likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punkts. 
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.  
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un 
atradnes pasi” 4. punkts. 

 
Mērķis 

Paredzētās darbības akceptēšana, lai varētu uzsākt smilts un smilts - grants ieguvi 
atradnē „Jaunkalni II”. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Talce” 
19.04.2016. iesniegumu Nr. 1.8/16-90, kurā tiek lūgts izsniegt derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju smilts un smilts – grants atradnei „Jaunkalni II” (turpmāk – atradne „Jaunkalni 
II”). 

Saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu vietējās 
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

Atradne „Jaunkalni II” 6,14 ha platībā atrodas Dundagas pagastā, nekustamajā 
īpašumā „Jaunkalni” ar kadastra Nr. 8850 004 0010 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 004 0010. 

Saskaņā ar derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi, atradnes 
„Jaunkalni II” pase ir derīga līdz 2024. gada 31. decembrim. 



19 

 

Saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves limitu, atradnē „Jaunkalni II” smilts-grants 
ieguves limita apjoms 730,47 tūkst. m3 un smilts ieguves limita apjoms 54,94 tūkst. m3. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 
izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 
4. punktu valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 
euro. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.100: 
1. Izsniegt SIA „Talce” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un smilts 
– grants atradnei „Jaunkalni II”, kas atrodas nekustamā īpašuma „Jaunkalni” ar kadastra 
Nr. 8850 004 0010 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0010. 
2. Atļauju izsniegt līdz 2024. gada 31. decembrim. 
3. Atļauju izsniegt pēc tam, kad SIA „Talce” Dundagas novada pašvaldības kontā ir 
iemaksājusi nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (142,29 euro). 
 
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: SIA „Talce”: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, saimnieciskajam 
dienestam. 

 
 

18. 
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
 Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu 
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu 
projektiem” 4. un 36.punkts. 
  
Mērķis 
Apstiprināt komisiju 2016. gada projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu 
projektiem” vērtēšanai. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu 
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” apstiprināja nolikumu Dundagas novada 
pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk - 
nolikums). 

Nolikuma 4.punts paredz, ka konkursam iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē 
Dundagas novada Domes izveidota konkursa komisija, savukārt 36.punkts nosaka, ka 
komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav; G.Abaja 
balsošanā nepiedalās 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.101: 

1. Apstiprināt projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2016.gadā 
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Lauris Laicāns, Baiba Reimane, Zinta 
Eizenberga, Aiga Ūdre, Gunta Abaja. 

2. Komisijai darbu veikt saskaņā ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdē 
apstiprināto nolikumu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. 

3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Lauri Laicānu. 
4. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Baibu Reimani. 

 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

19. 
Par nodoma protokola slēgšanu ar akciju sabiedrību 

 „Latvijas Valsts meži” 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 
Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” sagatavotais nodomu protokola projekts. 
 
Mērķis 
Slēgt nodomu protokolu ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži” par ūdensobjekta 
“Dundagas dīķis” pārbūves projektēšanu. 
 
Izvērtējums  

Dundagas ciemā atrodas ūdensobjekts „Dundagas dīķis” (turpmāk - Ūdensobjekts), 
kas daļēji atrodas Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) nekustamā 
īpašuma „Dundagas dīķis”, kadastra Nr. 8850 002 0270, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 002 0270 (6,13 ha platībā zeme zem ūdeņiem) un daļēji atrodas uz akciju 
sabiedrības „Latvijas Valsts meži” (turpmāk – LVM) pārvaldīšanā esošā valsts nekustamā 
īpašuma „Valsts mežs Dundaga - Centrālais”, kadastra Nr.8850 002 0117, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0222 (4,0259 ha platībā zeme zem ūdeņiem). 

Pašvaldība un LVM pirms Ūdensobjekta pārbūves (turpmāk - Pārbūve) projekta 
izstrādāšanas vienojās par nepieciešamību izstrādāt pārbūves projekta plānu (atbilst 
būvprojektam minimālajā sastāvā), par ko 2015.gada 10.martā noslēdza „Līgums par 
Dundagas dīķa rekonstrukcijas projekta plāna izstrādāšanas finansēšanu”. 

Ūdensobjekta Pārbūves projekta plānu izstrādāja VSIA „Meliorprojekts”, aprēķinot 
plānotās izmaksas darbu veikšanai 275 000 EUR. 

Lai Pašvaldībai varētu pieņemt lēmumu par Pārbūves projektēšanas darbu 
uzsākšanu, tai skaitā par tehnisko noteikumu projektēšanas darbu uzsākšanai 
saņemšanu un par attiecīgā pakalpojuma nolīgšanu, rīkojot publiskā iepirkuma 
procedūru, nepieciešama LVM piekrišana.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.102: 
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Slēgt nodomu protokolu ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži” par sadarbību 
ūdensobjekta „Dundagas dīķis” pārbūves projektēšanu. 

 
Lēmums nosūtāms: Akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” – Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-
1004. 
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektoram 

 
 

20. 
Par kārtību, kādā noformējami komandējumi un dienesta braucieni 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts un 73.panta pirmās daļas 4.punkts 
 
Mērķis 
Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldībā noformējami komandējumi un darba 
braucieni un atlīdzināmi ar tiem saistītie izdevumi. 
 
Izvērtējums 
Iekšējie noteikumi noteiks komandējuma noformēšanas kārtību, atskaišu par 
komandējumu sniegšanas kārtību, kā arī darba braucienu noformēšanas kārtību. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.103: 
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā noformējami komandējumi un 
darba braucieni” projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

 
 

21. 
Par nolikuma “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka amatu nolikums” pieņemšanu 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne, L.Pavlovska 

Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts; likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Dundagas novada pašvaldības domes 
2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības 
nolikums” 25.1 punkts 
 
Mērķis 
Noskaidrot un apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata 
pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu. 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo 
noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 25.1 punktu pašvaldības 
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izpilddirektoram ir viens vietnieks, kas īsteno arī Centrālās administrācijas vadītāja 
kompetenci. 
Ar šī lēmuma pieņemšanu tiek veikti pasākumi, lai ieceltu amatā pašvaldības 
izpilddirektora vietnieku. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.104: 
Pieņemt iesniegtā nolikuma “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka amatu nolikums” projektu (pievienots pielikumā). 
 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, pašvaldības domes 
priekšsēdētājam 

 
 

22. 
Par jūras piekrastes sauszemes daļas pārņemšanu 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 

1. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 04.04.2016. 
vēstule Nr. 1.6/92/2016-N-E „Par informācijas sniegšanu” (reģistrēta Dundagas 
novada pašvaldībā 04.04.2016 ar Nr. DD-3-31.1/16/310). 

2. Likuma par pašvaldībām 15. panta 2. apakšpunkts. 

Mērķis 

Jūras piekrastes sauszemes daļas pārņemšana, lai varētu tās pilnvērtīgi apsaimniekot. 
 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi Dabas 

aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas (turpmāk - Pārvalde) 
04.04.2016. vēstuli Nr. 1.6/92/2016-N-E „Par informācijas sniegšanu”, kurā Pārvalde 
informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - Ministrija) 
ir pilnvarojusi Pārvaldi pārvaldīt jūras piekrastes sauszemes daļu, kas atrodas nacionālo 
parku dabas lieguma vai ainavu aizsardzības zonā, vai robežojas ar to, proti, nekustamos 
īpašumus, kuru valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta pirmo daļu ir 
par vides aizsardzību atbildīgā ministrija.  

Lai Pārvalde varētu ilgtermiņā plānot nepieciešamos pasākumus teritorijas 
uzturēšanai un sakopšanai, un ņemot vērā to, ka Pašvaldība vairākkārt mutiski ir 
uzsvērusi, ka Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā ir vairākas pludmales, 
kuras vēlas pārņemt Pašvaldība, lai to attīstībai piesaistītu pašvaldības un projektu 
finansējumu, kā arī, lai izvērtētu vispiemērotāko variantu zemes nodošanai Pašvaldībai, 
Pārvalde lūdz Pašvaldību sniegt sekojošu informāciju:  

1. kuras zemes vienības, un cik lielā platībā nepieciešamas pašvaldībai;  
2. kādiem mērķiem un kādu pasākumu veikšana šajās teritorijās plānota;  
3. iespējamos finanšu instrumentus projektu pieteikumiem. 
Pašvaldības mērķi piekrastes joslas izmantošanai būtu sekojoši: 
1. Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 
Šis uzdevums ir noteikts Likuma par pašvaldībām 15. pantā. Parasti Pašvaldība gādā 

par sev piederošo īpašumu labiekārtošanu un tīrību un kontrolē citu personu īpašumā 
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esošo teritoriju stāvokli. Līdz šim Civillikuma 1104. pantā noteiktai piekrastes joslai kā 
valstij piederošai teritorijai nebija saimnieka, kuram varētu uzlikt par pienākumu 
sakārtot un uzturēt īpašumu. Apzinoties pludmales nozīmīgumu Dundagas novada 
dzīvē, šo funkciju veica Pašvaldība. Pašlaik, kad Ministrija ir pilnvarojusi Pārvaldi 
pārvaldīt jūras piekrastes sauszemes daļu, šis jautājums būtu sakārtojams. 

2. Veikt ikdienas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus. 
Šīs darbības sevī ietver cilvēku radīto atkritumu savākšanu un transportēšanu no 

pludmales, mirušo dzīvnieku un citu ārkārtas situāciju rezultātā radušā piesārņojuma 
likvidēšana, pludmales piebraucamo ceļu, kas paredzēti piekrastes zvejas un drošības un 
glābšanas dienestu piekļuves nodrošināšanai, uzturēšana un remonts. 

3. Plānot, realizēt un attīstīt pludmalē nepieciešamās infrastruktūras projektus - 
piekrastes zveja, tūrisms, aktīvā atpūta, drošība u.c. 

Lai attīstītu piekrastē sniedzamos pakalpojumus un uzņēmējdarbību, pašvaldībai 
būtu jābūt tiesībām plānot un realizēt dažāda mēroga infrastruktūras projektus - no 
peldvietu labiekārtošanas līdz laivu/kuģu piestātnēm. 

2016. un 2017. gadā būs pieejams Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības 
(ELFLA) finansējums rīcībām EJZF2 „Piekrastes dabas vērtību un vides resursu 
saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana” un EJZF3 „Piekrastes 
teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība”. 

Ņemot vērā pludmales nozīmīgumu Dundagas novadam, iespēju šai teritorijai 
piesaistīt papildus finansējumu un to, ka galvenā cilvēku plūsma piekrastes sauszemes 
daļā ir koncentrēta ciemu teritorijās, Pašvaldība būtu ieinteresēta apsaimniekošanai 
pārņemt to jūras piekrastes sauszemes daļu, kas atrodas pretī ciemu teritorijām 
(Pielikums).  
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.105: 
1. Piedāvāt Dabas aizsardzības pārvaldei jūras piekrastes sauszemes daļas, kuras 

Dundagas novada pašvaldība būtu gatava pārņemt savā lietošanā (Pielikums). 
2. Jautājumu par piekrastes sauszemes daļas pārņemšanu skatīt atkārtoti pēc 

informācijas saņemšanas no Dabas aizsardzības pārvaldes. 
 

Lēmums nosūtāms: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijai. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Kolkas pagasta pārvaldei. 
 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazcēģi”\ 
G.Laicāns 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 13.04.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
22.04.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/182-M). 

2. Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmums Nr.18 (protokols Nr.2, 19.§) „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi””. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 
4. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
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Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Mazcēģi” (kadastra Nr. 8850 030 0027) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 030 0027 sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mazcēģi” ar kadastra Nr. 8850 030 0027 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Mazcēģi”) kopplatība ir 26,1 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0027. 

Ar Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmums Nr.18 (protokols Nr.2, 19.§) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi”” (turpmāk - lēmums Nr.18) tika atļauts 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazcēģi” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 030 0027, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Mazcēģi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 030 
0027 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, paredzot to sadalīt divās atsevišķās zemes 
vienībās, aptuveni 13,0 ha un 13,1 ha platībā. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu 
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts atstāt nosaukumu „Mazcēģi”, bet zemes 
vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Laukcēģi”. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav 
adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts 
rekvizīts, kas nav adrese. 

Piekļūšanas iespēja zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēta no pašvaldības 
autoceļa Avotiņi – Kalēji, tālāk pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumiem „Ūpis” (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8850 030 0039), „Mesteri” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8850 030 0028) un „Labdzeres Ausekļi” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8850 030 0031, 8850 030 0060) un pa projektētu ceļa servitūtu. 

Piekļūšanas iespēju zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.2 paredzēta no pašvaldības 
autoceļa Avotiņi – Kalēji, tālāk pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumiem „Ūpis” (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8850 030 0039), „Mesteri” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8850 030 0028) un „Labdzeres Ausekļi” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8850 030 0031, 8850 030 0060). 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā 
grozījumus 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. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.106: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazcēģi” ar kadastra Nr.  

8850 030 0027 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 030 0027 sadalīšanai 
divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
2.1. 13,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 atstāt nosaukumu „Mazcēģi” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 
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2.2. 13,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Laukcēģi” un noteikt 
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” – Valdemāra iela 17, Talsu nov., Talsi, LV-3201. 
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, Kuldīga, 
LV-3300. 
 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

24. 
Par nekustamā īpašuma „Dravnieki” sadalīšanu 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) 15.04.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

19.04.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/174-A). 
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 „Dravniekki” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Dravnieki” ar kadastra Nr. 8850 022 0002 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Dravnieki”) kopplatība ir 8,00 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 3,90 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 
0002; 

2) 0,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 
0003; 

3) 3,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 
0004. 

Nekustamā īpašuma „Dravnieki” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt 
nekustamo īpašumu „Dravnieki”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 022 0004, piešķirot tai nosaukumu „Laukmala”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 
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un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā 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. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.107: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dravnieki” ar kadastra Nr. 8850 022 0002 sadalīšanai, 

atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0004. 
2. Nekustamā īpašuma „Dravnieki” ar kadastra Nr. 8850 022 0002 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 022 0004 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu 
„Laukmalnieki”. 

3. Nekustamā īpašuma „Dravnieki” ar kadastra Nr. 8850 022 0002 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 022 0002 un 8850 022 0003 pēc sadalīšanas atstāt 
nosaukumu „Dravnieki”. 

 
 
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. Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim: Indulis.Sermuksnis@LatvijasNotars.lv. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

25. 
Par nekustamā īpašuma „Dārznieki” sadalīšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) 13.04.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

14.04.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/164-P). 
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 „Dārznieki” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Dārznieki” ar kadastra Nr. 8850 015 0058 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Dārznieki”) kopplatība ir 4,00 ha, tas atrodas Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
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1) 1,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 
0058; 

2) 2,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 
0059. 

Nekustamā īpašuma „Dārznieki” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt 
nekustamo īpašumu „Dārznieki”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 015 0059, piešķirot tai nosaukumu „Mežarāji”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 
un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā 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. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.108: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dārznieki” ar kadastra Nr. 8850 015 0058 sadalīšanai, 

atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0059. 
2. Nekustamā īpašuma „Dārznieki” ar kadastra Nr. 8850 015 0058 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 015 0059 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežarāji”. 
3. Nekustamā īpašuma „Dārznieki” ar kadastra Nr. 8850 015 0058 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 015 0058  pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Dārznieki”. 
 
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. Zvērinātam notāram Indulim Šermuksnim: Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-
3201. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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26. 
Par Attīstības programmas aktualizāciju 

G.Laicāns 
Pamats 
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 72. un 73. punkts. 

Mērķis 

Aktualizēt Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu. 
 

Izvērtējums 
Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 163 „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas apstiprināšanu” (protokols Nr .9, 14. §) ir apstiprināta 
Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Attīstības 
programma). 

Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” nosaka: 

72. Attīstības programmu aktualizē šajā apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, izņemot 
rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu, ko veic saskaņā ar šo noteikumu 73. 
punktu. 

73. Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot 
pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu 
apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā. 

Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldība var pretendēt uz Eiropas Savienības 
2014.-2020. gadam atbalstu, bet apstiprinot Attīstības programma vēl nebija zināmas 
projektu atbalsta iespējas, būtu nepieciešams aktualizēt Attīstības programmas rīcības 
plānu un investīciju plānu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.109: 
Sagatavot aktualizēto Dundagas novada Attīstības programmu 2014.–2020.gadam. 
Termiņš- Attīstības un plānošanas komiteja jūnijā. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

27. 
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. 

janvāra nolikumā „Iestādes „Centrālā administrācija” nolikums” 
G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 28.pants 

 
Mērķis 
Papildināt nolikumu ar jaunu apakšpunktu, kurā iestāde tiek pilnvarota īstenot 
nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas kompetenci. 
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Izvērtējums 
Izvērtējot Centrālās administrācijas nolikumu secināms, ka tajā nav noteikta minētās 
iestādes kompetence nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā. Tomēr nav nekādu 
šaubu, ka tāds nodoms ir bijis, jo minētajai iestādei ir piešķirti finanšu līdzekļi un 
personāls šādas kompetences īstenošanai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.110: 
Pieņemt iesniegto nolikuma “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 
26.janvāra nolikumā “Iestādes “Centrālā administrācija” nolikums”” projektu (pievienots 
pielikumā). 
 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

28. 
Par īpašuma „Jūras pērles” izsoles noteikumiem 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 

1) 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”; 

2)  24.08.2015. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšana un 
iznomāšanas komisijas (PAI) lēmums (PAI protokols Nr. 9 no 24.08.2015.). 

 
Mērķis 
Īpašuma „Jūras pērles” izsoles noteikumu maiņa. 
 
 Izvērtējums 
24.08.2015. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšana un iznomāšanas 
komisija konstatēja, ka līdz 2015.gada 17.augustam līdz plkst. 16:00 nebija saņemts 
neviens pieteikums uz objekta „Jūras pērles” nomu. Iepriekš bija 2 iesniegumi no 
interesentiem (SIA „Laimes māja” un biedrība „Kolkas zvejnieki”). Ir 2 veidi kā tālāk 
virzīt nomas izsoli samazināt objekta nomas maksu vai objekta nomas tiesības dalīt 
daļās.  
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” 35. punkts paredz,  ja publikācijā norādītajā 
pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, 
iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo 
noteikumu 14., 15. vai 16.punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.111: 

1) Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr.125 „Par 
nekustamā īpašuma „Jūraspērles” nomas tiesību izsoles noteikumiem” 

2) Izskatīt iespējas objekta „Jūras Pērles” nodošanu nomā pa daļām 

http://likumi.lv/doc.php?id=212864#p14
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#p16
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3) Attīstības un plānošanas komitejas sēdē maijā  informēt par  īpašuma „Jūras 
pērles” nodošanu nomā virzību. 

 

Lēmums nododams izpildei: NĪA speciālistam G.Kārklevalkam 
 
 
 

29. 
Domes lēmuma Nr. 953 no 28.05.2015. atcelšana sadaļā par „Dobēju” 4. dz. 

atsavināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
24.08.2015. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšana un iznomāšanas 
komisijas (PAI) lēmums (PAI protokols Nr. 9 no 24.08.2015.). 
 
Mērķis 
Pašvaldības dzīvokļa Dobējos Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā izsoles atcelšana. 
  
Izvērtējums 
2015. gada 17.jūlijā Dundagas novada domē saņemta „Dobēji” dzīvokļa Nr. 4, kas notika 
2015.gada 14.jūlijā, izsoles dalībnieces (Vārds, uzvārds) sūdzība (Nr.DD-3-26.2/15/302-
K) par izsoles atcelšanu, kurā atsaucoties uz likumdošanas aktiem, viņa norāda, ka PAI 
komisija nav ievērojusi likumdošanas normas attiecībā uz publiskas personas mantas 
atsavināšanas kārtību, tādēļ notikušās izsoles rezultāti ir atceļami. Caurskatot dzīvokļa 
īres vēsturi, konstatēts, ka „Dobēji” dzīvoklis Nr. 4 (Vārds, uzvārds) piešķirts kā sociālā 
palīdzība 2007.gadā (domes lēmums 17.§ Nr.168 no 28.05.2007.), taču īres līgums 
(11.06.2007) noslēgts beztermiņa. Uz to brīdi pašvaldībā nebija spēkā saistošie 
noteikumi, kas šādos gadījumos paredz līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku, tāpēc 
radusies situācija ir strīdīga. Ņemot vērā radušos situāciju, uzskatāms, ka „Dobēji” 
dzīvokļa Nr.4 izsole ir atceļama.   
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.112: 
Atcelt Dundagas novada domes lēmuma Nr. 95 no 28.05.2015. sadaļā par „Dobēju” 4. dz. 
atsavināšanu. 
 
Uz Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdi jūnijā sagatavot pārskatu par noslēgtajiem īres līgumiem, kuriem nav 
noteikts darbības termiņš (beztermiņa). 

Lēmums nododams izpildei: NĪA speciālistam G.Kārklevalkam 
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30. 
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Valsts zemes dienesta 03.12.2014. vēstule Nr. 2-19/163. 
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pants. 
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektā daļa un 13. panta pirmās daļas 8. punkts. 

Mērķis 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas un 13. panta pirmās daļas 8. punkta prasību 
izpilde. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes 
dienesta ( turpmāk – VZD) 03.12.2014. vēstuli Nr. 2-19/163 (reģistrēta pašvaldībā 
03.12.2014. ar Nr. DD-3-31.2/14/1061). 

Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 
ceturtajā daļā noteiktā pārskata par zemi saskaņošanu un attiecīga Ministru kabineta 
rīkojuma projekta par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidū sagatavošanu, VZD lūdz 
pašvaldību izvērtēt nosūtīto informāciju par zemes vienībām, kurām Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts statuss „20-zemes lietojums”, 
pieņemot attiecīgus lēmumus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību 
piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantam un iesniegt tos VZD. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas un 13.panta pirmās daļas 
8.punkta prasībām, pašvaldībai jāpieņem arī lēmums par minēto zemes lietotāju zemes 
vienību piekritību pašvaldībai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.113: 

Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „9. Augļu dārzs Lauciņos”,  
kadastra apzīmējums 8850 025 0071, 0,1687 ha. 
 
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 
27/29, Liepāja, LV-3401. 
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma speciālistam. 
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31. 

Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu PII „Rūķītis ”un Internātam 

„Rūķu nams” 
G.Laicāns 

Pamats: 
1)  31.03.2016. iesniegums no Jūrmalas pilsētas domes par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem; 
2) 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 iestādes PII „Rūķītis” izdevumu tāmi 
2016. gadam un internāta „Rūķu nams” izdevumu tāmi. 
 
Izvērtējums: 
Jūrmalas pilsētas dome nesaskaņoja Dundagas novada pašvaldības atsūtīto līgumu Nr. 
DD-3-13.3/16/42 „Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, jo līgumam pievienotajā Dundagas novada izglītības iestāžu 
izdevumu tāmē, kas tiek izmantota savstarpējo norēķinu veikšanai, pirmskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” ir iekļautas „Rūķu nams” izmaksas”. 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 7. 
punktam, kurš nosaka, ka ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja 
administratīvajā teritorijā, pakalpojuma saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā deklarētā audzēkņa ikdienas transporta izdevumi 
līdz izglītības iestādei vai jāslēdz līgums par uzturēšanās izdevumiem internātā vai 
diennakts pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto 
pašvaldības domes apstiprināto izdevumu tāmi. Slēdzot līgumu, pakalpojuma saņēmējs 
paziņo pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma veida izvēli. 
Jūrmalas pilsētas dome lūdz veikt izmaksu pārrēķinu, izslēdzot izdevumus par audzēkņu 
uzturēšanos internātā. 
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). 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.114: 
Apstiprināt sekojošus pielikumus: 
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1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme 
un viena audzēkņa izmaksas 2016. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši 
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”; 

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Kolkas pagasta internāta „Rūķu nams” 
izdevumu tāme un viena audzēkņa izmaksas 2016. gadā no pašvaldības budžeta, 
atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”. 
 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 
 

 

32. 
Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII „Rūķītis” slēgšana  

2016.gada vasarā 
G.Laicāns, G.Abaja 

Pamatojums 
09.06.1994. Likuma „Par pašvaldībām” 5. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās 
funkcijas:  gādāt par iedzīvotāju izglītību. 
 
Mērķis 
Iestādes remonta organizēšana 
 
Izvērtējums 

2016.gadā Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII „Rūķītis” paredzēts grupas telpu 
remonts. Tā kā remontējamās telpas nav norobežojamas no telpām, kurās uzturas bērni 
un MK noteikumu Nr.610. „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 49.1. punktā teikts, ka 
„Ēku būvniecības un telpu renovācijas darbus aizliegts veikt izglītojamo klātbūtnē, un 
minētie darbi nedrīkst ietekmēt izglītojamo drošību un veselību”, nepieciešams slēgt 
iestādes darbību remonta laikā no 13.jūnija līdz 18.jūlijam. 

Šobrīd, aptaujājot bērnu vecākus, vecāki neiebilst struktūrvienības PII „Rūķītis” 
slēgšanai remonta laikā.  

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.115: 
Slēgt Kolkas pamatskolas PII ”Rūķītis” remonta laikā no 2016. gada 13. jūnija līdz 18. 
jūlijam. 
 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei 
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33. 

Par finansējumu lībiešu interešu grupas dalībniekam 
G.Laicāns 

 

Pamats 
2016. gada 24. marta iesniegums no Kolkas pamatskolas Lībiešu interešu grupas 
vadītājas Mārītes Zandbergas. 
 
Mērķis 
Atbalstīt lībiešu interešu grupas dalībnieka (Vārds, uzvārds) piedalīšanos tradicionālajā 
lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometnē Mazirbē. 
 
Izvērtējums 
Saņemts iesniegums ar lūgumu atbalstīt vienu no aktīvākajiem un sekmīgākajiem Kolkas 
pamatskolas lībiešu interešu grupas dalībnieka (Vārds, uzvārds) piedalīšanos 
tradicionālajā lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometnē Mazirbē no š. g. 28. jūlija līdz 6. 
augustam ar 40 eiro līdzfinansējumu. Dalības maksa nometnē ir 120 eiro. Ģimenes 
nelielā rocība (…)  neļauj dalībai nometnē atvēlēt tik lielu summu, bet māte spētu 
samaksāt 40 eiro. Savukārt Līvu savienība ir solījusi finansiālu atbalstu 40 Dundagas 
novada eiro apjomā.  
Dundagas novada Sociālā dienesta vadītāja ir sniegusi atbildi, ka ģimene nav 
trūcīga/maznodrošināta un Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Par 
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā, neparedz atbalstu dalībai 
nometnēs. 
Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžetā nav paredzēts finansējums bērnu 
dalībai nometnēs. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.116: 
Noraidīt lūgumu par finansējumu lībiešu interešu grupas dalībnieka (Vārds, uzvārds) 
dalībai tradicionālajā lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometnē Mazirbē. 

 
 

34. 
Par apstrīdēto administratīvo aktu 

Ziņo S.Simsons; G.Laicāns, A.Grīvāne, A.Zumbergs, G.Abaja 
 

 

Pamats 

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

7.panta ceturtā daļa 

 

Mērķis 

Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu 

 

Izvērtējums 

Aprakstošā daļa 

 

1. Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 2.septembrī saņēma un ar numuru DD-3-

26.2/15/392-D reģistrēja (Vārds, uzvārds) iesniegumu, kurā lūgts apsekot iesniegumā minētās 
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pārkāpumu izdarīšanas vietas, fiksēt pārkāpumus un rīkoties atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, kā arī rakstveidā informēt iesniedzēju par pieņemtajiem lēmumiem. 

 

2. Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 2015.gada 30.septembrī 

sagatavoja un pieņēma lēmumu Nr.DD-3-23.1/15/562. 

 

3. Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 27.oktobrī saņēma un ar numuru DD-3-

26.2/15/486-D reģistrēja iesniedzējas iesniegumu, kurā lūgts atcelt pilnībā Dundagas novada 

pašvaldības policijas vecākā inspektora 2015.gada 30.spetembra lēmumu Nr.DD-3-

23.1/15/562. 

 

4. Dundagas novada pašvaldības dome ar 2015.gada 17.decembra lēmumu  Nr.250 “Par 

apstrīdēto administratīvo aktu” nolēma atcelt Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā 

inspektora 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.DD-3-23.1/15/562 un uzdot Dundagas novada 

pašvaldības policijai atkārtoti izskatīt Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 2.septembrī 

saņemto un ar numuru DD-3-26.2/15/392-D reģistrēto iesniegumu. 

 

5. Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 2016.gada 10.martā 

sagatavoja un pieņēma lēmumu Nr.3-23.1/16/172. 

 

6. Dundagas novada pašvaldība 2016.gada 21.martā saņēma un ar numuru DD-3-

26.2/16/129-D reģistrēja iesniedzējas iesniegumu, kurā lūgts: 

 

1) izskatīt šo iesniegumu; 

2) atcelt pilnībā Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 

2016.gada 10.marta lēmumu Nr. 3-23.1/16/172; 

3) izskatīt vēlreiz pēc būtības (Vārds, uzvārds) 2015.gada 31.augusta iesniegumu; 

4) izvērtēt Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora J.Simsona 

atbilstību ieņemamam amatam. 

7.  Lai izskatītu iesniedzējas 2016.gada 21.marta iesniegumu Nr.DD-3-26.2/16/129-D, 

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors 2016.gada 12.aprīlī izdeva rīkojumu Nr.4-

2.3/16/19 “Par paskaidrojuma sniegšanu”, kurā lūdza Dundagas novada pašvaldības policijas 

vecāko inspektoru J.Simsonu sniegt paskaidrojumu par minētajā iesniegumā sniegtajiem 

argumentiem.  

 

8. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors 2016.gada 18.aprīlī saņēma un ar 

numuru DD-3-26.2/16/171-S reģistrēja Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā 

inspektora J.Simsona paskaidrojumu, kurā paskaidrots, ka: 

 

1) 2015.gada 8.septembrī “Rīdalmeži” netika apsekoti, apsekoti “Priednieki” un 

“Atmatas”, vistas atradās “Priedniekos” izveidotā vistu aplokā, citi mājdzīvnieki 

netika konstatēti. 2016.gada 8.februārī atkārtoti apsekota mājsaimniecība 

“Atmatas” – vistas atradās kūtī “Atmatās”, pavasarī nesīs uz “Priedniekiem”. 

2) 2015.gada 8.septembrī nekādi rakšanas darbi netika konstatēti. (Vārds, uzvārds) 
uzrādīja dokumentu kopijas, kur veikta saskaņošana Dundagas Būvvaldē par 

vistu novietnes, sausās tualetes, malkas un darbarīku novietnes būvēšanu. Tika 

uzrādīta dokumenta kopija par pašvaldībā saskaņotu pieslēguma ceļa izbūvi. 

3) Lietvedība netika uzsākta. Termiņā atbildēts uz iesniegumu. 
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4) Iesnieguma izskatīšanas gaitā par būvēm tika informēta Dundagas novada 

Būvvalde, tas piefiksēts 2015.gada 8.septembrī rakstītajā ziņojumā. 

 

Motīvu daļa 

 

9. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.
1
 panta pirmā daļa nosaka, ka 

saņemot ziņas, kuras norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, šā kodeksa 

247.pantā minētās personas triju darba dienu laikā pieņem lēmumu par administratīvā 

pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma 

lietvedību, vai par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības. 

Iesniedzēja sākotnējo iesniegumu (kas ietvēra ziņas, kuras norāda uz iespējamu 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanu) pašvaldībā iesniedza 2015.gada 2.septembrī, bet 

Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors lēmumu Nr.DD-3-23.1/15/562  

(kurā pēc būtības nolemts neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību) pieņēma 2015.gada 

30.septembrī, kas ir vairāk kā trīs darba dienu laikā pēc ziņu saņemšanas. Līdzīgi arī 

2016.gada 10.marta lēmums Nr.3-23.1/16/172 pieņemts vairāk kā trīs darba dienu laikā pēc 

Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra lēmuma Nr.250 “Par apstrīdēto 

administratīvo aktu” spēkā stāšanās. 

Lai arī saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 92.pantu un 93.pantu, iesniedzot 

iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu, vienlaicīgi var prasīt atlīdzinājumu (tajā 

skaitā arī par personisko un morālo kaitējumu), bet iesniedzēja to nav lūgusi, institūcijai 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu šajā gadījumā ir tiesības arī 

pašai lemt par personiskā vai morālā kaitējuma atlīdzināšanu, piemēram, atvainojoties. 

 

10. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta otro daļu administratīvajā aktā, 

cita starpā, jānorāda iesniedzēja prasījums (3.punkts), faktu konstatējums (5.punkts), 

adresātam uzliktais tiesiskais pienākums vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās 

tiesības (8.punkts). 

 

10.1.  Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 

2016.gada 10.marta lēmumā Nr.3-23.1/16/172 neprecīzi norādīts iesniedzējas 

prasījums – nav norādīts jautājums par zemes rakšanu īpašumā “Priednieki”. 

Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 2016.gada 

18.aprīļa paskaidrojumā norāda, ka 2015.gada 8.septembrī nekādi rakšanas darbi 

netika konstatēti – no paskaidrojuma iespējams konstatēt, ka ar minēto domāts, ka 

2015.gada 8.septembrī netika konstatēta kāda rakšana, bet līdz tam veiktie rakšanas 

darbi (pieslēguma ceļa izbūve) saskaņoti Dundagas novada pašvaldības būvvaldē.  

Tomēr lēmumā šāds prasījums nav norādīts, lēmumā nav sniegts faktu 

konstatējums par minēto prasījumu un līdz ar to nav precīzi konstatējams lēmuma 

saturs – tādējādi nav ticis ievērots Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās 

daļas 3., 5. un 8.punktā noteiktais, kā rezultātā iesniedzējai nav sniegta nekāda 

informācija jautājumā par rakšanas darbiem, kas rada neizpratni par atteikšanos 

uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību. 

 

10.2.  Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 

2016.gada 10.marta lēmumā Nr.3-23.1/16/172 norāda, ka iespējamo pārkāpumu 

saistībā ar mājputniem un kaķi devies fiksēt īpašumā “Priednieki”, nevis īpašumā 

“Rīdalmeži”, kuru kā iespējamā pārkāpuma vietu norādījusi iesniedzēja. 

Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors papildus 

mutvārdos sniegtajos paskaidrojumos norādījis, ka “Atmatas” tika apsekotas, jo 

atrodas uz īpašuma “Rīdalmeži” zemes un domājis, ka runa ir par mājputniem un 



37 

 

kaķi, kas, piemēram, izbēguši no “Atmatas” saimniecības – tāpēc arī pārējais 

“Rīdalmeži” īpašums netika apsekots. 

Tomēr lēmumā šāds faktu konstatējums nav norādīts – no lēmuma izriet, ka 

iesniedzēja sniegusi ziņas par iespējamiem pārkāpumiem vienā īpašumā, bet 

iespējamos pārkāpumus devušies konstatēt citā īpašumā. 

 

10.3.  Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 

2016.gada 10.marta lēmumā Nr.3-23.1/16/172 norāda, ka jautājumu par iesniegumā 

minētajām būvēm izskatīšana neietilpst pašvaldības policijas kompetencē, tāpēc 

nodoti tālākai izvērtēšanai Dundagas novada pašvaldības būvvaldei. 

Iesniedzēja gan apstrīdēšanas iesniegumā norāda, ka Dundagas novada 

pašvaldības policijas vecākā inspektora 2016.gada 10.marta lēmums Nr.3-

23.1/16/172 ir identisks Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 

2016.gada 30.septembra lēmumam Nr.DD-3-23.1/15/562, tomēr tam nevar piekrist, 

jo Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors norāda, ka jautājumu 

par iesniegumā minētajām būvēm izskatīšana neietilpst pašvaldības policijas 

kompetencē. Tādējādi nepamatoti būtu uzskatīt, ka nav skaidrs, kādā daļā 

pašvaldības policijas vecākais inspektors nolēma atteikties uzsākt administratīvā 

pārkāpuma lietvedību un kādā daļā nolēma to nodot tālākai izvērtēšanai Dundagas 

novada pašvaldības būvvaldei. 

 

11. Dundagas novada pašvaldībā 2016.gada 21.martā saņemtajā un ar numuru DD-3-

26.2/16/129-D reģistrētajā iesniedzējas iesniegumā izteiktais lūgums izvērtēt Dundagas 

novada pašvaldības policijas vecākā inspektora J.Simsona atbilstību ieņemamajam amatam ir 

institūcijas iekšējs lēmums un nav administratīvā procesa priekšmets. 

 

12. Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja 

tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā lēmuma 

10.1. un 10.2.apakšpunktos minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

81.panta otrās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu, 

 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 2016.gada 10.marta 

lēmumu Nr.3-23.1/16/172. 

2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības policijai atkārtoti izskatīt Dundagas novada 

pašvaldībā 2015.gada 2.septembrī saņemto un ar numuru DD-3-26.2/15/392-D reģistrēto 

(Vārds, uzvārds) iesniegumu. 

3. Atvainoties (Vārds, uzvārds) par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.
1 

panta pirmajā daļā noteiktā termiņa neievērošanu, izskatot Dundagas novada pašvaldībā 

2015.gada 2.septembrī saņemto un ar numuru DD-3-26.2/15/392-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). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.117: 
Uzdot Dundagas novada pašvaldības policijai apsekot īpašumu „Rīdalmeži” un noskaidrot par 

iesniedzēja minētajiem apdraudējumiem. 
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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 Centrālās administrācijas Pašvaldības policijai, (Vārds, uzvārds) 
Lēmums nododams izpildei Centrālās administrācijas Pašvaldības policijai 

 
 
Sēde slēgta plkst. 15.10. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
Protokols parakstīts 02.05.2016. 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

 
Protokols parakstīts 02.05.2016. 

 

 


