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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.11. 

2016.gada 22. septembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.01 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Una Sila, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, 
Guntis Pirvits, Andra Grīvāne, Gunta Abaja,  Linda Pavlovska - Dišlere 
Nepiedalās: deputāte Smaida Šnikvalde -darba dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, 
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Aigars Šturms, Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, būvvaldes vadītāja Janita Valtere, Saimnieciskā 
dienesta vadītājs Andris Kojro, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), 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 nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 
3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Dundagas mākslas un mūzikas skolas mācību klases – 

pils 3.stāva telpas vienkāršotai atjaunošanai 
4. Par nepieciešamo papildu finansējumu pedagogu algām novada Pirmsskolas izglītības 

iestādēs 
5. Par ielu apgaismojumu  Šlīteres ielā 
6. Par izmaiņām Dundagas novada pašvaldības struktūrā 
7. Par Iepirkumu komisijas sastāvu 
8. Par dalību projektā „UNESCO-tourism” 
9.  Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Dundagas novada vispārējās 

izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai 
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Klajumi” 
11. Par projekta īpašumu „Ūši” un „Jaunūši” robežu pārkārtošanai apstiprināšanu 
12. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā 
13. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 
14.  Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku. 

Dažādi jautājumi  
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Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts 
 

1. 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  

un citām aktualitātēm 
 

Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par mēneša  paveiktajiem 
darbiem un domes lēmumu izpildi: 

1. Par iesniegtajiem investīciju projektiem, par nepieciešamajiem 
papildinājumiem un noraidīto projektu pašvaldības administratīvās ēkas jumta 
nomaiņai 

2. Par Stiklu internātpamatskolas vadības vizīti par turpmāko sadarbību 
3. Par oktobra komitejās skatāmajiem jautājumiem (par notekūdeņu novadīšanas 

saistošajiem noteikumiem, par īpašumu „Jūras Pērles”) 
4. Tiek atbildēts uz jautājumiem par Mazirbes Jūrskolu; par situāciju SIA „Kolkas 

Ūdens” un par pašvaldības uzņēmumu darbības stratēģijām 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē: 

1. Par piekrastes pašvaldību sanāksmi Grobiņā 
2. Par sarunām ar VAS „Latvijas valsts meži” ēku Upes ielā 4 
3. Par piedāvājumu VZD arhīva ēkas celtniecībai Dundagā 
4. Par pieredzes apmaiņas braucieniem 

 
 

2. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Laicāns 
2.1. 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, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā 
no 03.01.2005. ir īpašums „Pāces 5” ar kadastra Nr. 8850 020 0071. Īpašuma piederība 
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000161624. 

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 
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pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā 
termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos kā rezultātā ir izveidojies 
parāds par periodu no 2010. līdz 2016. gadam. 22.09.2016. minētajai personai ir 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Pāces 5”: 

1) zemei  162,47 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 61,75 €, 
2) ēkai 21,23 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 6,68 €. 
Dundagas novada pašvaldība 14.03.2016. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu 

Nr. DD-3-23.1/16/176, ka līdz 13.04.2016. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds. Tā kā parāds netika samaksāts, tad 21.06.2016. minētajai personai tika nosūtīts 
brīdinājums ar Nr. DD-3-23.1/16/374, ka līdz 21.07.2016. 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 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.189): 
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par īpašumu „Pāces 5”, kadastra 
Nr. 8850 020 0071, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 183,70 € 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 100,72 € (viens simts eiro un 72 centi) un nokavējuma 
nauda 61,75 € (sešdesmit viens eiro un 75 centi), kopā 162,47 € (viens simts 
sešdesmit divi eiro un 47 centi), 

2) pamatparāds par ēku 14,55 € (četrpadsmit eiro un 55 centi), nokavējuma nauda 
6,68 € (seši eiro un 68 centi), kopā 21,23 € (divdesmit viens eiro un 23 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: 
(Vārds, uzvārds)– xxx, Dundagas nov., LV-3270. 
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
2.2. 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. 
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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 
18.09.2006. ir nekustamais īpašums „Mārtiņi” ar kadastra Nr. 8862 001 0069. Īpašuma 
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000253572. 

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 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. 

(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos. No 17.12.2015. līdz 
22.09.2016. minētajai personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu 
„Mārtiņi” 69,50 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 34,56 €.  

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 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.190): 

1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par īpašumu „Mārtiņi” kadastra 
Nr. 8862 001 0069, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 34,94 € (trīsdesmit 
četri eiro un 94 centi) un nokavējuma naudu 34,56 € (trīsdesmit četri  eiro un 56 
centi), kopā 69,50 € (sešdesmit deviņi eiro un 50 centi), un ar piedziņas procesu 
saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.  

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. 
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2.3. 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, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā 
no 03.12.2007. ir nekustamais īpašums „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 023 0013. 
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000418785. 

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 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. 

(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos. No 17.12.2015. līdz 
22.09.2016. minētajai personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu 
„Ozolkalni” 17,79 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 8,34 €.  

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 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.191): 

1) Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par īpašumu „Ozolkalni”, 
kadastra Nr. 8850 023 0013, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 9,45 € 
(deviņi eiro un 45 centi) un nokavējuma naudu 8,34 € (astoņi eiro un 34 centi), 
kopā 17,79 € (septiņpadsmit eiro un 79 centi), un ar piedziņas procesu saistītos 
izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.  

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: 
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1. (Vārds, uzvārds)– xxx, Dundagas nov., LV-3270. 
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

3. 
Par papildu līdzekļu piešķiršanu Dundagas mākslas un mūzikas skolas 

mācību klases – pils 3.stāva telpas vienkāršotai atjaunošanai 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 5.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt Dundagas pils kā Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa 
atjaunošanu  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada dome ar 28.07.2016. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.9, 
11.p.) apstiprinājusi Dundagas novada Attīstības programmas investīciju plānu laika 
periodam līdz 2017.gadam.  Rīcībā ar  kodu K-10 paredzēta Dundagas pils atjaunošana. 

Dundagas pils telpās izvietots Mākslas un mūzikas skola. 2016.gada Mākslas un 
mūzikas skola budžetā paredzēti finanšu līdzekļi vienas mācību klases ar Nr.118 
atjaunošanai Eur 8054,00 apmērā. Pēc telpas vienkāršotās atjaunošanas tehniskā 
projekta izstrādes sastādīta darbu izmaksu tāme. Uzaicināts darbus veikt  uzņēmums, 
kurš varēja piedāvāt zemāku darbu izmaksu tāmi. Līdz ar to  plānotajā 2016.gada  
budžetā iztrūkst Eur 3897,00 Eur. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.192): 

1. Piešķirt papildu līdzekļus Dundagas mākslas un mūzikas skolas mācību klases – 
pils 3.stāva telpas Nr. 118 vienkāršotajai atjaunošanai Eur 3897,00 no Kultūras 
pils budžetā papildus ienākušiem līdzekļiem. 

2. EUR 8055,00 pārlikt no Mākslas un mūzikas skolas budžeta Dundagas Kultūras 
pils budžetā. 
 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 
 
 

4. 
Par nepieciešamo papildu finansējumu pedagogu algām  

novada Pirmsskolas izglītības iestādēs 
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs 

Pamats 
2016.gada 5.jūlija MK noteikumi Nr.445 
 
Mērķis 
Pedagogu darba algas nodrošināšana Dundagas PII “Kurzemīte” atbilstoši MK 
noteikumiem nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 
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Izvērtējums 

MK noteikumi Nr.445, Rīgā 2016.gada 5.jūlijā nosaka jaunu Pedagogu darba 
samaksas modeli un darba slodzes nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.  
Šo noteikumu 43.punkts nosaka zemāko mēneša darba algas likmi bērnu no 5 gadu 
vecuma izglītošanā nodarbinātiem pirmsskolas pedagogiem 620,-eur par likmi. Pie 
mūsu iestādes darba laika grupu pedagogi pēc jauniem noteikumiem paliek uz 0,83 
slodzi ( kopā ar gatavošanās stundām 33,33 stundas nedēļā). Lai nodrošinātu vienlīdzības 
principu visiem pedagogiem, 0,83 slodzi aprēķina visiem no 620,-eur,. Pēc jaunajiem 
noteikumiem ir palielināta darba slodze nedēļā- pedagogiem līdz 36 kontaktstundām 
nedēļā, logopēdam līdz 30 stundām nedēļā. Logopēdam mūsu iestādē bija noteikta 1,5 
slodze ( Domes lēmums nr.157./24.09.2015.), pēc jauniem MK noteikumiem, logopēds 
strādās 1,33 slodzi ( 8 stundas dienā), minimālā algas likme skolotājiem logopēdiem 
noteikta 680,- eur. 

No valsts mērķdotācijām , provizoriski aprēķinot ( mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai  vēl nav zināma), varēs nodrošināt algas 5 pedagogiem un logopēdam 0,26 
slodzes darbā ar 5-6 gadīgajiem bērniem. Pārējiem pedagogiem , kuriem algu maksā 
pašvaldība, būs nepieciešams papildus finansējums.  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.193): 

1) Noteikt novada  Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem algas likmi pārejas 
periodā € 620,-; 

2) Piešķirt 1887,0 eur  PII “Kurzemīte” pedagogu darba samaksai atbilstoši MK 
noteikumiem nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” no budžetā papildus 
ienākušiem līdzekļiem. 
 

Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule, Kolkas pamatskolas 
direktore Antra Laukšteine 
 
 

5. 
Par ielu apgaismojumu  Šlīteres ielā 

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 EUR ielu 
apgaismojuma ierīkošanai Dinsberga ielā. Tika izteikts priekšlikums Dinsberga ielu 
iekļaut vēsturiskajā apbūves teritorijā un ierīkot  apgaismojumu ar vēsturisku akcentu. 
Tādā gadījumā ir jāpārstrādā tehniskais projekts un jāpiedāvā priekšlikumi. 
Apgaismojuma ierīkošana Puķu ielā un Vīdales ielā kopā izmaksāja 8287,16 EUR. Ir 
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priekšlikums ierīkot ielu apgaismojumu Šlīteres ielā pēc iedzīvotāju lūguma par 2324,32 
EUR. Šlīteres iela ir iekļauta attīstības plānā un 2016. gada rīcībās. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav (A.Roderts izgājis) 
NOLEMJ (lēmums Nr.194): 
Atļaut  ierīkot apgaismojumu Šlīteres ielā par 2324,32 EUR. 
  
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 
 
 

6. 
Par izmaiņām Dundagas novada pašvaldības struktūrā 

Ziņo A.Šturms; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska-Dišlere, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts; Valsts pārvaldes  
iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa 

 
Mērķis 
Pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošana 
 
Izvērtējums 
1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa nosaka, ka Valsts 
pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Pašvaldības ieskatā par 
lietderīgu atzīstama jaunas struktūrvienības izveidošana Centrālajā administrācijā, kas 
nodarbotos ar sabiedrības informēšanu par pašvaldības darbību. Šīs struktūrvienības 
vadītājs būtu profesionāls sabiedrisko attiecību speciālists. Lai turpinātu līdzšinējo 
praksi informēt sabiedrību arī ar pašvaldības izdevuma starpniecību, jaunā 
struktūrvienība turpinātu izdot pašvaldības izdevumu “Dundadznieks”, kura veidošanas 
pienākums tiktu saglabāts līdzšinējam pašvaldības izdevuma redaktoram. Redaktora 
vietnieka amats tiek likvidēts. 
 
2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi 
organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi 
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību 
un koncentrācijas pakāpi. Viens no veidiem kā pilnveidot pašvaldības struktūru ir 
likvidēt Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļu – 
tās uzdevumi tiktu sadalīti starp citām Centrālās administrācijas struktūrvienībām un 
Saimniecisko dienestu, jo minētajās institūcijās ir speciālisti, kas minētos uzdevumus var 
veikt efektīvāk. 
 
3. Pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanas rezultātā nepieciešams 
izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā, pārvērtēt esošos pašvaldības izdotos 
normatīvos tiesību aktus (iestāžu nolikumus, reglamentus) un lēmumus, kā arī izdot 
jaunus normatīvos tiesību aktus un grozīt līdz šim pieņemtos lēmumus. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.195): 
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Ar 2016.gada 2.decembri likvidēt Dundagas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas struktūrvienību “Avīze “Dundadznieks”” un likvidēt amatu “Redaktora 
vietnieks”. 
1. Ar 2016.gada 2.decembri likvidēt Dundagas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļu 
un likvidēt amatu “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists”. 
2. Ar 2016.gada 5.decembri izveidot Dundagas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļu (iestādes struktūrvienība). 
3. Ar 2016.gada 5.decembri izveidot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā 
dienesta saimniecības pārziņa amatu. 
4. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikumu 
(pievienots 1.pielikumā). 
5. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta nolikumu 
(pievienots 2.pielikumā). 
6. Pieņemt zināšanai Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas reglamenta projektu (pievienots 3.pielikumā). 
7. Pieņemt zināšanai Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas reglamenta projektu (pievienots 4.pielikumā). 
8. Pieņemt zināšanai Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
Grāmatvedības reglamenta projektu (pievienots 5.pielikumā). 
9. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 
2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības 
nolikums”” projektu (pievienots 6.pielikumā). 
10. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai izsludināt atklātu 
konkursu uz Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu un nodrošināt, ka tas sāk 
pildīt savus pienākumus no 2016.gada 5.decembra. 
11. Ar 2016.gada 2.decembri atzīt par spēku zaudēšu ar Dundagas novada 
pašvaldības domes 2010.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.179 (protokols nr.7, 22.§) 
apstiprināto nolikumu “Dundagas novada pašvaldības laikraksta Dundadznieks 
nolikums”. 
12. Ar 2016.gada 2.decembri atzīt par spēku zaudēšu Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektora 2011.gada 27.aprīlī apstiprināto reglamentu “Attīstības un plānošanas 
nodaļas reglaments”. 
13. Ar 2016.gada 2.decembri atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada 
pašvaldības izpilddirektora 2011.gada 27.aprīlī apstiprināto reglamentu “Nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas reglaments”. 
14. Ar 2016.gada 2.decembri atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 2013.gada 15.janvārī apstiprināto reglamentu 
“Dundagas novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības nolikums”. 
15. Ar 2016.gada 2.decembri izslēgt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 
19.decembra lēmuma Nr.332 “Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu 
katalogā” pielikuma 10., 17., 19. un 60.punktu, papildināt minētā lēmuma pielikumu ar 
24.1 un 35.1 punktu un izteikt minētā lēmuma pielikuma 59. un 60.punktu šādā 
redakcijā: 
16.  
 
24.1 Attīstības un 

plānošanas 
nodaļa 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 
administrators 

12.3. saime “Finanšu 
uzskaite un analīze 
pašvaldībā”, III 
līmenis, 
10.mēnešalgu grupa 

1 
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35.1 Saimnieciskais 
dienests 

Saimnieciskais 
dienests 

Saimniecības 
pārzinis 

3.saime 
“Apsaimniekošana”, 
IIC līmenis, 
9.mēnešalgu grupa 

1 

59. Sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības 

Sabiedrisko 
attiecību 
nodaļas 
vadītājs 

24.saime 
“Komunikācija un 
sabiedriskās 
attiecības”, III 
līmenis, 
11.mēnešalgu grupa 

1 

60. Sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības 

informatīvā 
izdevuma 
“Dundadznieks” 
redaktors 

24.saime 
“Komunikācija un 
sabiedriskās 
attiecības”, II līmenis, 
9.mēnešalgu grupa 

1 

 
Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai 

 
 
 

7. 
Par Iepirkumu komisijas sastāvu 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts, Iepirkumu komisijas 
nolikuma 8. punkts. 
 
Mērķis 
Noteikt Iepirkumu komisijas skaitlisko sastāvu. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā šobrīd darbojas četras 
personas. Nepieciešams noteikt atbilstošu komisijas skaitlisko sastāvu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.196): 

1) Noteikt, ka Iepirkumu komisijas sastāv no 4 komisijas locekļiem; 
2) Izslēgt no Iepirkumu komisijas sastāva finanšu speciālisti Zintu Eizenbergu. 

 
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 
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8. 
Par dalību projektā „UNESCO-tourism” 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa. 
 
Mērķis 
Veicināt lībiešu kā Dundagas novada specifiskā nemateriālā kultūras mantojuma 
iekļaušanos starptautiskajā tūrisma apritē un iekļaušanu UNESCO nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā, atbalstot Dundagas novada pašvaldības kā projekta partnera 
iesaistīšanos Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā 
“Development and promotion of small ethno-cultural regions as tourism destinations – 
“UNESCO tourism”” (“Mazo etnisko kultūras reģionu kā tūrisma galamērķu attīstība un 
popularizēšana - “UNESCO-tūrisms””) 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties projektā  
“Development and promotion of small ethno-cultural regions as tourism destinations – 
“UNESCO tourism”” (“Mazo etnisko kultūras reģionu kā tūrisma galamērķu attīstība un 
popularizēšana - “UNESCO-tūrisms””) Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu mazo etnisko 
kultūras reģionu tīklu. Latvijā un Igaunijā ir 4 šādi unikāli reģioni – Setomaa, Kihnu, Suiti 
un Lībiešu krasts, kur vietējie iedzīvotāji izmanto šo kultūras mantojumu ikdienā 
(dziesmas, dejas, tērpi, tradīcijas, svētki, ēdieni, rokdarbu tradīcijas, u.c.). Setomaa, 
Kihnu un Suitu reģioni ir iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, bet 
Lībiešu krasts, kurā ir 12 lībiešu ciemi pagaidām vēl nav. Tajā pašā laikā unikālais 
kultūras mantojuma un UNESCO zīmola potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots kā 
tūrisma galamērķis šajos reģionos un ir sadrumstalots gan vietējos, gan ārvalstu tirgos. 
Projekta rezultātā plānots radīt vienotu tūrisma produktu un veikt marketinga 
aktivitātes, lai popularizētu mazos etniskos reģionus un to kultūrvēsturisko mantojumu. 
Projektā iekļautās aktivitātes ietver produkta (lībieši un lībiešu krasts kā nemateriālais 
kultūras mantojums)  attīstība, ietverot iemaņu un zināšanu  uzlabošana nozares 
speciālistiem un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, apmācības par UNESCO zīmola efektīvu 
izmantošanu, marketinga aktivitātes (ceļvežu, informatīvo platformu, grāmatu, video 
materiālu u.c. materiālu izveide), kā arī tiešās investīcijas specifiskā tūrisma produkta 
attīstībai un popularizēšanai (līdz EUR 30 000,00). Projekta iesniedzējs – Setomaa 
Tourism (Igaunija). Projekta partneri Igaunijā – Seto Institūts, “Kihnu kultūras telpa” un 
Varskas un Meremes pašvaldības,  Projekta partneri Latvijā - biedrība “Etniskās kultūras 
centrs „Suiti””, Dundagas, Ventspils, Kuldīgas un Alsungas novada pašvaldības, Latvijas 
Lauku turisma asociacija "Lauku celotajs". Projekta kopējais budžets: EUR 1,1 milj. 
Dundagas novada pašvaldības budžets projektā ir līdz EUR 99 808,00, no kuriem 85% ir 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, bet 15%  
jānodrošina kā līdzfinansējums projekta partnerim - Dundagas novada pašvaldībai. 
Projekta īstenošanas termiņš – trīs gadi (no 2017. līdz 2019.gadam). Projekta ideja ir 
apstiprināta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas izvērtēšanas 
pirmajā kārtā un 2016.gada septembrī iesniegts projekta pieteikums izvērtēšanas otrajā 
kārtā. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.197): 

1. Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības kā projekta partnera dalību projektā 
“UNESCO – tourism”; 
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2. Nodrošināt priekšfinansējumu projekta aktivitāšu realizēšanai kopējā paredzētā 
Dundagas novada pašvaldības projekta budžeta apmērā – līdz EUR 99 808,00 no 
pašvaldības budžeta laika posmā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada 
decembrim; 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz EUR 14 971,20 no 
pašvaldības budžeta; 

 
 

9. 
Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Dundagas 

novada vispārējās izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai 
G.Laicāns 

Pamats: 
MK noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; MK noteikumi Nr.447 “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 
 
Mērķis: 
Nodrošināt jaunajiem normatīvajiem aktiem par valsts budžeta mērķdotācijas 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs nodarbināto  pedagogu darba samaksai 
atbilstošu mērķdotācijas sadales kārtību. 
 
Izvērtējums:  
MK noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs” nosaka izmaiņas valsts budžeta mērķdotācijas vispārizglītojošo iestāžu 
pedagogu darba samaksai veidošanas un sadales kārtībā. Mērķdotācijas apjomu nosaka 
izglītojamo skaits izglītības iestādē un izglītības iestādēs īstenotās izglītības 
programmas. Jaunie MK noteikumi paredz skolēnu skaitu mērķdotācijas apmēra 
aprēķināšanai noteikt pēc skolēnu faktiskā skaita Valsts izglītības informācijas sistēmā 
tekošā gada 1.septembrī (iepriekš  - 27.maijā). bez tam jaunie noteikumi paredz 
mērķdotācijas apmēra aprēķināšanai izmantot arī skolēnu skaitu izglītības pakāpēs 
(piemēram – izglītojamo skaits 7. – 9.klašu grupā). Attiecīgi piemērojot koeficientus, kas 
noteikti MK noteikumos, tiek ietekmēts mērķdotācijas apmērs. Noteikta jauna attiecība  
Arī skolās īstenotajām izglītības programmām piemērojamiejaunie koeficienti, kas 
noteikti MK noteikumos, ietekmē mērķdotācijas apmēru. Skolotājiem Ir noteikta 30 
darba stundu nedēļa  (iepriekš – 21 stunda) un pedagogu zemākā darba algas likme 
680EUR apmērā (iepriekš – 420EUR). Šis noteiktās izmaiņas nosaka nepieciešamību 
pieņemt jaunu mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību novadā 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.198): 

1. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Dundagas 
novada vispārējās izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai. 

2. Atcelt 25.08.2010. g. lēmumu Nr. 354 Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un 
sadales kārtība. 

 
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, novada izglītības iestāžu vadītāji, 
izglītības speciālists 
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10. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Klajumi” 

G.Laicāns 
Pamats 
(Vārds, uzvārds) 26.08.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

26.08.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/385-L) turpmāk- iesniegums. 
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas 
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”  97.3.  punkts. 

02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 
punkts. 

Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Klajumi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
 
Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Klajumi” ar kadastra Nr. 8850 015 0022 atrodas Mazalakstē, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 8,5 ha lielas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 015 0022 (turpmāk – nekustamais īpašums „Klajumi”). 

Nekustamā īpašuma „Klajumu” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju nekustamo 
īpašumu „Klajumi” sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības 
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
punkts 11.2. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta 
izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam 
grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 
saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas 
funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Klajumi” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0022 atrodas funkcionālajā zonā 
„Lauksaimniecības teritorija” (L). 

Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. 
punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības 
teritorijā (L) ir 2 ha.  

Sadalot nekustamā īpašuma „Klajumi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 015 0022 divās daļās veidotos aptuveni 5,0 ha un 3,5 ha lielas zemes vienības, līdz 
ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana nekustamajam īpašumam „Klajumi” iespējama no valsts vietējā autoceļa  
V-1367 Dundaga-Ģipka. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas 
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir 
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nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai 
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam 
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās 
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, 
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības 
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
materiāliem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.199): 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Klajumi” ar 
kadastra  
Nr. 8850 015 0022 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0022, 
sadalot to divās daļās (1.pielikums). 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām. 
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 
6. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts 

jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)– adrese 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

11. 
Par projekta īpašumu „Ūši” un „Jaunūši” 

robežu pārkārtošanai apstiprināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 06.09.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas 

novada pašvaldībā 07.09.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/405-M). 
2. Dundagas novada domes 2016.gada 24.marta Lēmumu (Protokols Nr.4) Nr.74.19. 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Ūši” un „Jaunūši” ”. 
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.  
 
Mērķis 
Zemes vienību robežu pārkārtošana. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2016.gada 24.marta Lēmumu (Protokols Nr.4) Nr.74. 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Ūši” un „Jaunūši” ” 
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  

- „Ūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0055 kopplatība ir 1,6000 ha, tas atrodas Kolkas 
ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 1,60 ha lielas apbūvētas 
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0055, kuru 0,96 ha platībā 
aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,08 ha meži, 0,26 ha zeme zem ēkām 
un 0,30 ha citas zemes (turpmāk – nekustamais īpašums „Ūši) un  

- „Jaunūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0113  kopplatība ir 3,0607 ha, tas atrodas 
Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 3,0607 ha lielas 
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0113, kuru 2,1769 
ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,6935 ha meži, 0,0532 ha 
zeme zem ēkām un 0, 0965 ha zem ceļiem (turpmāk – nekustamais īpašums 
„Jaunūši”) zemes vienību robežu pārkārtošanai. 

Nekustamā īpašuma „Ūši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8862 007 0055 un 
nekustamā īpašuma „Jaunūši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0113 ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā 
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas.  

Zemes ierīcības projekts paredz esošo nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanu, 
saglabājot nekustamo īpašumu kopplatības esošajā apjomā un neparedzot 
jaunveidojamus zemes gabalus. 

Kadastrālās uzmērīšanas laikā, katras zemes vienības un apgrūtinājuma platības, tiks 
precizētas. 

Zemes ierīcības projekts paredz atstāt iepriekš noteikto zemes vienību nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi un nosaukumu.  

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no esošā ceļa 
servitūta.  Veicot teritorijas labierīcību, ir saņemts ieteikums, projektēt komunikācijas 
gar piebraucamā ceļa malām. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.200): 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ūši” ar kadastra Nr. 

8862 007 0055, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 
0055 un „Jaunūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0113, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8862 007 0113 par zemes vienību robežu pārkārtošanu. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
2.1. nekustamajam īpašumam „Ūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0055, kas sastāv no  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0055   
2.1.1. saglabāt nosaukumu „Ūši”; 
2.1.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ” (NĪLM kods 0101). 
2.2. „Jaunūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0113, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8862 007 0113 
2.2.1. saglabāt nosaukumu „Jaunūši”; 
2.2.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „Zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ” (NĪLM kods 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. (Vārds, uzvārds): adrese 
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2. Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram – kac.talsi@vzd.gov.lv 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

12. 
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības  

Administratīvās komisijas sastāvā 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 3.2. punkts – 

komisijas sastāvu apstiprina dome 
2. V.Lagzdiņas 2016.gada 13.septembra iesniegums 

 
 Mērķis 
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā  
 
Izvērtējums 
Dundagas novada Administratīvās komisijas Nolikuma 3.1. punkts nosaka, ka komisijas 
izveidojama 7 locekļu sastāvā, taču uz šo brīdi komisija sastāv no 6 komisijas locekļiem, 
kā arī komisijai nav priekšsēdētāja. 
 
Dundagas novada pašvaldībā 2016.gada 13.septembrī ir saņemts Vizmas Lagzdiņas 
iesniegums, kurā izteikta vēlme darboties Dundagas novada Administratīvajā komisijā 
(reģ.Nr.DD-3-26.2/16/413-L). 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
 
NOLEMJ(lēmums Nr.201): 
Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes izveidotās komisijas sastāvā: 
1) no 22.09.2016. iekļaut  Administratīvās komisijas sastāvā Vizmu Lagzdiņu 
2) Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt komisijas locekli Lindu 
Reimartusi. 
 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
Lēmuma projekta iesniedzējs: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

 
 

13. 
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju 

G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā 
daļa, 4.1 daļa, piektā daļa 
 

Mērķis 
Par pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu un valsts amatpersonas amatu savienošanu 
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Izvērtējums 
I 

1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Zinta Eizenbergai no 
2016.gada 30.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim tiks piešķirts ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums. 
 

2. Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, ir nepieciešams iecelt 
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt izpilddirektora pienākumus 
aicināts Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” (turpmāk arī – 
Saimnieciskais dienests) vadītājs Andris Kojro, kas minētos pienākumus piekritis pildīt. 

 

II 
 

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
6.panta otrā daļa nosaka: 
“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 
7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un 
trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts 
savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 
atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 
institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, 
profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, 
ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.” 
 

 Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka Andris Kojro ieņem trīs 
algotus vai citādi atlīdzinātus amatus, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu, 
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Nodarbinātības 
valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu. 
  
 4. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2015.gada 18.jūnija 
vēstuli (uzziņu) Nr.1/4134 “Par skaidrojuma sniegšanu”, Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja ieskatā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 6.panta trešā daļa neierobežo valsts amatpersonas amatu skaitu tajā pašā 
institūcijā (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs secinājis, ka Centrālās 
administrācijas darbinieka, divu komisiju un darba grupas amatu savienošana ir 
atļauta). No iepriekš minētā secināms, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
ieskatā 6.panta otrajā daļā noteiktie amatu skaita ierobežojumi attiecas tikai uz 
gadījumiem, kad citi amati tiek ieņemti citās publiskas personas institūcijās (piemēram, 
amati tiešās pārvaldes iestādēs). 
 Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka Andris Kojro pilda Saimnieciskā 
dienesta vadītāja amatu (un apvienošanas kārtībā Iepirkumu komisijas locekļa amatu) 
un Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu. Tādējādi 
Andris Kojro šobrīd savieno Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Nodarbinātības 
valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu – tātad var savienot amatu ar vēl 
vienu amatu. 
 
 5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 
panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 
vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, 
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ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) 
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 
 

 Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Andra Kojro lūgums atļaut Saimnieciskā 
dienesta vadītāja amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 
amatu. 
 

 5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 
panta 4.1 daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ,  ievēlē vai apstiprina 
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta 
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar 
citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju 
savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. 
Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai 
savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā 
par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.  
 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu 
izpilddirektoru (tajā skaitā, pienākumu izpildītāju) amatā ieceļ dome. Tātad arī 
jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj dome. 
 

 6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 
piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana 
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 
 Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  8.1 panta 
piektā daļa nosaka: 
 

“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta 
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot 
ar citu amatu, ir pienākums: 
 
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai; 

11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde 
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to 
uzdevumā; 
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju 
amatu savienošanai.” 
 

 Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.202): 
 Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores Zintas Eizenbergas atvaļinājumā 
laikā par izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2016.gada 30.septembra līdz 
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2016.gada 13.oktobrim iecelt Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta 
vadītāju Andri Kojro, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada 
pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja mēnešalgas. Aizvietotājs veic arī Centrālās 
administrācijas vadītāja pienākumus. 
 

2.  Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Saimniecisko dienestu no 
2016.gada 30.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim īsteno Dundagas novada dome ar 
domes priekšsēdētāja starpniecību. 
 

3.  Atļaut Andrim Kojro no 2016.gada 30.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim 
savienot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar 
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatu. 
 
Lēmums nosūtāms   Centrālajai administrācijai; Andrim Kojro 
Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai 
 
 

14. 
Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku 

G.Laicāns 
Pamats 

Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo 
noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 34.punkts 

 

Mērķis 
Grozīt pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus 
 
Izvērtējums 

Atsevišķi pašvaldības domes deputāti izteikuši priekšlikumu grozīt līdz šim 
noteiktos pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ(lēmums Nr.203): 
1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.173 
“Par pastāvīgo komiteju norises laiku”. 
2. Noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 

2.1. Attīstības un plānošanas komitejas kārtējā sēde sākas katra mēneša otrajā 
ceturtdienā plkst. 9.00; 
2.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde sākas katra 
mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00; 
2.3. Finanšu komitejas kārtējā sēde sākas katra mēneša trešajā ceturtdienā 
plkst. 13.00. 

 
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, deputātiem 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
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Dažādi jautājumi 
 

Par 18.novembra pasākuma norises vietu. 
Sakarā ar pils zāles remontu, vienojas, kas 18.novembra svinīgais pasākums norisināsies 
Dundagas vidusskolas zālē. 
 

Par projektu 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns informē par plānoto 
kanalizācijas projektu, jaunu pieslēgumu izveidei. Apgūstamā summa ~ 644 tūkstoši 
euro un pašvaldības līdzfinansējums 113 tūkstoši euro. Paredzamās pieslēguma vietas – 
Raiņa iela, Vīdales iela, Saules iela, Dakterlejas iela, Šlīteres iela, Uzvaras iela, Priedaines 
iela. Projekts neparedz finansējumu ūdens apgādes pieslēgumiem.  

 
 
Sēde slēgta plkst. 14.45. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
Protokols parakstīts 26.09.2016. 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 26.09.2016. 
 


