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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.15. 

2017.gada 22. decembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Tamāra Kaudze, Gunārs Kristiņš, 

Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš 

Nepiedalās: Andra Grīvāne - darba dēļ 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Baiba Dūda, juriskonsults Aigars Šturms, galvenā 

grāmatvede Ilze Pirvite, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, zemes lietu 

speciāliste Iveta Bekmane-Avota, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 

2. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos 

3. Par līdzfinansējumu projektam „Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas mācības Vīdales 

saietu namā” 

4. Par iekšējo noteikumu “Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un 

norakstīšanas kārtība” pieņemšanu 

5. Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu 

6. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā „Mazirbes Vītoli” 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Annes” 

8. Par nekustamā īpašuma „Lapenes” sadalīšanu 

9. Par lietošanas mērķa noteikšanu (Rīdalmeži) 

10. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā 

11. Par Kolkas pamatskolas nolikumu 

12. Par amata slodzi PII "Kurzemīte" vadītājas vietniecei 

13. Par grozījumiem Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāvā 

14. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

15. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

16. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 
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Izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

 

Novada pašvaldības izpilddirektore Baiba Dūda informē par darba aktualitātēm, kas saistītas 

ar darbu pie 2018.gada budžeta sastādīšanas un iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanas dažādos 

jautājumos. 

Domes priekšsēdētājs informē par tikšanos Kurzemes plānošanas reģionā, kur tika sniegta 

informācija par izglītības jautājumiem, atkritumu apsaimniekošanu (pašvaldības slēgs vienotu 

līgumu ar SIA „Piejūra”, ņemot vērā katras pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 

īpatnības). 

 

1. 

Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Kurzemes plānošanas reģiona 27.11.2017. vēstule Nr. 2-5.5/182/17 „Par pašvaldību 

dotāciju plānošanas reģionam”. 

2. Reģionālās attīstības likuma 17 
1
.panta 1.daļas 3. punkts. 

 

Mērķis 

Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes plānošanas 

reģiona (turpmāk - KPR) 27.11.2017. vēstuli Nr. 2-5.5/182/17 „Par pašvaldību dotāciju 

plānošanas reģionam” ar lūgumu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā 

piešķiršanu KPR 2018.gadam. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiks saglabāts 

nemainīgs, un līdzīgi kā 2017. gadā, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes 

stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai. 

Vēstulē KPR informē, ka saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu starp KPR un pašvaldību, 

tika piesaistīti cilvēkresursi, lai nodrošinātu projektu ideju izstrādi un pieteikumu 

sagatavošanu izsludinātajiem konkursiem Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, kā arī nodrošināja 

reģiona viedokļu pārstāvību minēto programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no 

Kurzemes reģiona iesniegtos projektiem vai projektu idejām. 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 
1
.panta 1.daļas 3. punktu Plānošanas reģionu 

finansēšanas avoti var būt pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības budžeta vai 

dotācija no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem 

līgumiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ jautājuma izskatīšanu atlikt ar ierosinājumu dotācijas apmērus diferencēt pēc 

pašvaldības lieluma. 

 

 

2. 

Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos 

A.Felts 

2.1. Pamatojums: 

1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās 

mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un 



3 

 

saistību summas. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  

Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 

likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

3. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   

(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

 

Mērķis:   

Bezcerīgo (zaudēto) debitoru parādu norakstīšana izdevumos.  

 

Izvērtējums: 

Mazirbes internātpamatskola veicot debitoru parādu inventarizāciju pēc stāvokļa uz 

30.11.2017., par bezcerīgiem (zaudētiem) parādiem atzina: 

debitoru parādu kopsummā par EUR 428.19 (četri simti divdesmit astoņi euro un 19 centi), 

SIA BūvLat grupa, kura pēc Lursoft datiem ir likvidēta 27.04.2017. un parāda piedziņas 

iespējamība ir neiespējama. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.274: 

Mazirbes internātpamatskolai norakstīt izdevumos ilglaicīgo debitoru parādus par EUR 

428.19 (četri simti divdesmit astoņi euro un 19 centi), pēc stāvokļa uz 30.11.2017., sakarā 

nomnieka likvidāciju.  

 

 

2.2. Pamatojums: 

Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās 

mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un 

saistību summas. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

2.    Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  

Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 

likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

3.   Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:  

"Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru 

izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto 

desmit gadu laikā." 

4. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   

(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

Mērķis:  Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  

 

Izvērtējums: 

Kolkas  pagasta  pārvalde  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju pēc  stāvokļa  uz 

01.12.2017.,  par  bezcerīgiem  (zaudētiem)  parādiem  atzina: 
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debitoru parādu  kopsummā  par  EUR  167,80 (viens simts sešdesmit septiņi  euro un 80 

centi), kam pagājuši 10 gadi kopš saistību rašanās, kas uzskatāms par ilglaicīgu un piedziņas 

iespējamība ir neiespējama. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.275: 

Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  ilglaicīgo debitoru  parādus  par EUR  167.80 

(viens simts sešdesmit septiņi  euro un 80 centi), pēc stāvokļa uz 01.12.2017., kam pagājis 

parāda piedziņas iespējamības termiņš. 
 

3. 

Par līdzfinansējumu projektam „Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas mācības  

Vīdales saietu namā” 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Biedrības „Visvīdale” 27.11.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

27.11.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/690). 

2. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

04.08.2017. lēmums Nr. 08.6-11/17/955 par projekta iesnieguma Nr. 17-08-AL17-

A019.2203-000015 apstiprināšanu.  

3. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

 

Mērķis 

Piešķirt līdzfinansējumu projekta realizēšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Visvīdale” ar 

reģistrācijas Nr.: 40008235873 (turpmāk - biedrība) 27.11.2017. iesniegumu, kurā tiek lūgts 

piešķirt līdzfinansējumu EUR 244,70 apmērā, projekta „Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas 

mācības Vīdales saietu namā” (turpmāk - projekts) realizācijai. 

Projekts ir iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju” „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” un apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2017.gada 4.augustā. 

Projekta mērķis ir rīkot apmācības Vīdales iedzīvotājiem ainavas veidošanā, kā arī 

praktiskā pielietošanā, lai radītu funkcionālas estētiski pievilcīgas un mūsdienīgākas ārtelpas 

lauku vidē. 

Pašvaldība ir īpašnieks 2,8 ha lielajam nekustamajam īpašumam „Vīdales skola” ar 

kadastra Nr.8850 005 0054, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 

0054, atrodas Vīdales ciemā un uz kura atrodas ēka „Vīdales skola” (turpmāk arī – Vīdales 

skola) un tai pieguļošs dārzs (turpmāk arī – Vīdales skolas dārzs). 

Saskaņā ar 2017.gada 13.jūnijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. DD-3-13.2/17/90 

pašvaldība piekrīt, ka biedrība piesaista papildus finansējumu (projekti, ziedojumi) Vīdales 

skolas dārza labiekārtošanai un tai ir tiesības labiekārtot Vīdales skolas dārza teritoriju. 

Projektā paredzēts Vīdales skolas dārzā aprakt celmus un akmeņu kaudzes un virskārtu 

noplanēt. Apmācību procesā plānots izveidot plānojuma skici un iestādīt dekoratīvos 

stādījumus, kuri būtu piemēroti lauku apvidū.  

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 

(turpmāk - saistošie noteikumi Nr.25): 
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1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti projektu realizēšanai. 

Biedrība 27.03.2015. ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 

3.
2
 1. Par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 3000 euro 

apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā 

finansējuma. 

Pašvaldība 36 mēnešu periodā nav piešķīrusi līdzfinansējumu biedrībai. 

5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto izdevumu 

apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā. 

Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ir pieejams nepieciešamais finansējums 

pašvaldības budžetā. 

8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem:  

8.1. atbilst pašvaldības attīstības programmai un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo 

publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu (piemēram, pamatlīdzekļu iegāde 

sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu 

pasākumu un aktivitāšu realizēšanā). 

Projekts atbilst visiem kritērijiem. 

Projekts atbilst Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja 

termiņa mērķa (prioritātes) 7M-K-4 „Aktivizēt kultūras dzīves iespējas Dundagas novada 

mazajos ciemos”, rīcības virziena RV-K-4 „Kultūras dzīves pieejamība mazo ciemu 

iedzīvotājiem” rīcībai K-21 „Aktīvi atbalstīt kultūras iestāžu un publiskās infrastruktūras 

izmantošanu mazo ciemu iedzīvotāju aktivitāšu norisēm”, vidēja termiņa mērķa (prioritātes) 

7M-IZ-5 „Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām un interesēm atbilstošu mūžizglītību 

Dundagas novadā” rīcības virziena RV-IZ-5 „Mūžizglītības iespēju nodrošināšana” rīcībai 

SP-30 „Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, attīstot brīvprātīgo kustību un stimulējot 

mūžizglītību” un vidēja termiņa mērķa (prioritātes) 7M-P-2 „Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko 

aktivitāti, tādējādi uzlabojot savstarpējās sadarbības iespējas” rīcības virziena RV-P-3 

„Iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes sekmēšana” rīcībai P-14 „Aktivizēt vietējās iniciatīvas 

nelielu attīstības projektu īstenošanai”. 

9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā 

noteikto iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta 

realizēšanai un projektu vai projekta aprakstu (projekta nosaukums, projekta pieteikuma 

iesniegšanas termiņš, atbalsta pasākums, kura ieviešanai projekta pieteikums tiks iesniegts, 

projekta mērķis, projekta nepieciešamības pamatojums, projekta aktivitātes, projekta 

īstenošanas vieta, personas, kuras izmantos projekta rezultātu, projekta rezultāti un to 

ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas personāla pienākumu apraksts, projekta 

kopsumma, projekta tāme, projekta laika grafiks, projekta atbalsta intensitāte – finansējuma 

apmērs un procentuālais sadalījums no katra finansējuma avota. 

Biedrība pašvaldībā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu projekta 

realizēšanai un projektu, kas ietver visu nepieciešamo informāciju. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.276: 

 

Piešķirt biedrībai „Visvīdale” (reģ.Nr. 40008235873) līdzfinansējumu EUR 244,70 apmērā 

projekta „Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas mācības Vīdales saietu namā” realizācijai.  

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Visvīdale” – “Zaļmeži”, Vīdale, Dundagas pag., Dundagas 

nov.,  LV-3270. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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4. 

Par iekšējo noteikumu “Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un 

norakstīšanas kārtība” pieņemšanu 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

73.panta pirmās daļas 4.punkts; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldības iestādes plāno, uzskaita un noraksta 

reprezentācijas izdevumus, lai pašvaldības finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi, 

lietderīgi un racionāli 

 

Izvērtējums 

Līdz šim Dundagas novada pašvaldībai nav bijis vienkopus regulējums 

reprezentācijas izdevumu plānošanai, uzskaitei un norakstīšanai. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.277: 

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu ““Reprezentācijas izdevumu plānošanas, 

uzskaites un norakstīšanas kārtība” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

5. 

Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu 

A.Felts 

Pamats 

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

likuma 10.panta desmitā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 

"Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts 

Mērķis 

Pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošana 

 

Izvērtējums 

1. 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. 

 

2. Dundagas novada pašvaldības dome 2017.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.248 

“Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu”. Ar minēto lēmumu Centrālajai 

administrācijai un Kultūras pilij tika uzdoti vairāki uzdevumi, kuru izpildes rezultātā domei 

būtu iespējams īstenot minētajā lēmumā noteikto. 

Ņemot vērā, ka par daļu no uzdevumu rezultātiem nepieciešams lemt domei, šajā 

gadījumā par lietderīgu atzīstams, ka dome izlemj arī tādus jautājumus, kuri parasti būtu 

atstājami lēmumā minēto iestāžu kompetencē. 
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3. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas 

sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 

10.punkts nosaka, ka amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju 

aprakstus un līmeņu raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc jaunu amatu 

izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots amatu klasificēšanas 

rezultātu apkopojums (saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu) un tas tiek iesniegts saskaņošanai 

pašvaldībā vai augstākajā iestādē (pašvaldības gadījumā tā var būt dome). Dome divu nedēļu 

laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas tos izvērtē. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par 

grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts (saskaņots) amatu 

klasificēšanas rezultātu apkopojums. 

Īstenojot Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.oktobra lēmumu Nr.248 

“Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, nepieciešams izdarīt grozījumus ar 

Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem novada 

pašvaldības darbinieku amata katalogā" apstiprinātajā amatu klasificēšanas rezultātu 

apkopojumā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 1 (V.Skuja), T.Kaudze balsošanā nepiedalās  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.278: 

1. Ar 2017.gada 31.decembri likvidēt Centrālās administrācijas struktūrvienību 

“Sabiedrisko attiecību nodaļa” un likvidēt tajā izveidoto amatu “Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājs”  

2. Ar 2018.gada 1.janvāri izveidot Centrālajā administrācijā amatu “Sabiedrisko attiecību 

speciālists”. Uzdot Centrālās administrācijas vadītājam nekavējoties piedāvāt personai, kura 

līdz šim ieņem Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu, turpināt darba tiesiskās attiecības 

kā sabiedrisko attiecību speciālistam. 

3. Ar 2017.gada 31.decembri likvidēt Centrālās administrācijas struktūrvienību “Brīvā 

laika pavadīšanas centrs” un likvidēt visus tajā izveidotos amatus, tas ir, “Brīvā laika 

pavadīšanas centra vadītājs”, “Sporta darba organizators”, “Dežurants”, “Zāles 

administrators”. 

4. Ar 2018.gada 1.janvāri izveidot Kultūras pilī šādus amatus: “Galvenais speciālists 

jaunatnes un tautas jaunrades lietās”, “Zāles administrators”, “Sporta darba organizators”. 

Uzdot Centrālās administrācijas vadītājam un Kultūras pils vadītājam nekavējoties piedāvāt 

personām, kuras līdz šim ieņem amatus Brīvā laika pavadīšanas centrā, turpināt darba 

tiesiskās attiecības šajā punktā minētajos Kultūras pilī izveidotajos amatos. 

5. Ar 2017.gada 31.decembri nododot Kubalu skolas – muzeja pārvaldes uzdevumus 

Kultūras pilij (rezultātā iestāde “Kubalus skola – muzejs” beidz pastāvēt, tiek likvidēts) un 

likvidēt visus iestādē “Kubalu skola – muzejs” izveidotos amatus, tas ir,  “Vadītājs”, “Muzeja 

speciālists”, “Apkopējs”. Kultūras pils ir Kubalu skolas-muzeja tiesību un saistību pārņēmējs. 

6. Ar 2018.gada 1.janvāri izveidot Kultūras pilī šādus amatus: “Muzeja vadītājs”, 

“Muzeja speciālists”, “Apkopējs”. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram un Kultūras pils 

vadītājam nekavējoties piedāvāt personām, kuras līdz šim ieņem amatus Kubalu skolā – 

muzejā, turpināt darba tiesiskās attiecības šajā punktā minētajos Kultūras pilī izveidotajos 

amatos. 

7. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils nolikumu (pievienots 

pielikumā). 

8. Uzdot Kultūras pils vadītājam nodrošināt iestādei noteiktās muzeja funkcijas 

īstenošanu akreditēta muzeja formā. 
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9. Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izdarot 

Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 “Par 

grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” pielikumā šādus grozījumus: 

9.1. Izteikt pielikuma 7.punktu šādā redakcijā: 

“7 Centrālā 

administrācija 

--- Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

24.saime (Komunikācija un 

sabiedriskās attiecības), II 

līmenis, 9.mēnešalgu grupa 

1 

” 

9.2. Izslēgt pielikuma 7.punktu; 

9.3. Izslēgt pielikuma 7.
1
 punktu; 

9.4. Izslēgt pielikuma 7.
2
 punktu; 

9.5. Izslēgt pielikuma 7.
3
 punktu; 

9.6. Papildināt pielikumu ar 49.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“ 

49.
1
 Kultūras pils --- Galvenais speciālists 

jaunatnes un tautas 

jaunrades lietās 

33.saime (Radošie darbi), 

III līmenis, 9.mēnešalgu 

grupa 

1 

” 

9.7. Papildināt pielikumu ar 49.
2
 punktu šādā redakcijā: 

“ 

49.
2
 Kultūras pils --- Sporta darba 

organizators 

48.saime (Sporta 

organizēšana un 

profesionālais sports), IA 

līmenis, 6..mēnešalgu grupa 

1 

” 

9.8. Papildināt pielikumu ar 49.
3
 punktu šādā redakcijā: 

“ 

49.
3
 Kultūras pils --- Zāles 

administrators 

33.saime (Radošie darbi), 

IA līmenis, 6.mēnešalgu 

grupa 

1 

” 

9.9. Izslēgt pielikuma 59.punktu; 

9.10. Izslēgt pielikuma 60.punktu. 

 

10. Ar 2018.gada 1.janvāri saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu 

apkopojumā, izdarot Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.decembra lēmuma 

Nr.332 “Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” pielikumā šādus 

grozījumus: 

 

10.1. Papildināt pielikumu ar 49.
4
 punktu šādā redakcijā: 

“ 

49.
5
 Kultūras pils --- Muzeja vadītājs 18.5. Muzeja pakalpojumi, 

(IV), 

10. mēnešalgu grupa 

1 

” 

10.2. Papildināt pielikumu ar 49.
5
 punktu šādā redakcijā: 

“ 

49.
6
 Kultūras pils --- Muzeja 18.5. Muzeja pakalpojumi, 1 



9 

 

speciālists (II), 

8. mēnešalgu grupa 

” 

10.3.  Papildināt pielikumu ar 56. punktu šādā redakcijā: 

 

56. Kultūras pils --- Apkopējs 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (I),  

1. mēnešalgu grupa 

4 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

6. 

Par ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Mazirbes Vītoli” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 10.10.2017. iesniegums. 

2. Civillikuma, 1158., 1231. un 1232. pants. 

3. Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1., 2. daļa.  

4. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Servitūta nodibināšana nekustamajā īpašumā „Mazirbes Vītoli”, lai nodrošinātu piekļūšanu 

nekustamajam īpašumam „Klausiņi”.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamajam 

īpašumam „Mazirbes Vītoli” ar  kadastra Nr. 8862 002 0148, kas sastāv no 0,3800 ha lielas 

apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0148 un atrodas Mazirbes ciemā, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk –  nekustamais īpašums „Mazirbes Vītoli”). 

(Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) īpašumā atrodas nekustamais īpašums „Klausiņi” ar 

kadastra Nr. 8862 002 0093, kas sastāv no 0,8736 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8862 002 0093 un atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā (turpmāk – nekustamais īpašums „Klausiņi”). 

Pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Klausiņi” īpašnieku iesniegumu (reģistrēts 

Pašvaldībā 17.10.2017. ar Nr.DD-3-26.1/17/591), kurā lūgts ierādīt ceļa servitūtu piekļūšanai 

nekustamajam īpašumam „Klausiņi”. 

Nekustamajam īpašumam „Klausiņi” pašlaik nav nodrošināta piekļuve no pašvaldības ceļa 

vai pa servitūta ceļu. Kā viena no iespējamām piekļuvēm ir piekļūšana no pašvaldības ceļa 

„Tautas nams - Jūrskola - Zembahi”  un caur nekustamo īpašumu „Klausiņi”. 

Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1.daļa nosaka, ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru 

viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš 

nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot 

braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. Savukārt šī likuma ” 6.
1
 

panta 2.daļa nosaka, ka servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar 

servitūta nodibināšanu izskata tiesa. 

Civillikuma 1231. pants nosaka, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar 

līgumu vai testamentu. Savukārt Civillikuma 1232. pants nosaka, ka ar līgumu vai testamentu 

iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa 

īpašnieks. 

Saskaņā ar Civillikuma 1158.pantu, ja nodibinot ceļa servitūtu nekas nav teikts par ceļa 
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platumu, tad braucamam ceļam jābūt vismaz četri ar pusi metrus platam. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas 

nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par 

pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu). 

 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Vienoties ar nekustamā īpašuma „Klausiņi” ar kadastra Nr. 8862 002 0093 

īpašniekiem par  ceļa servitūta 4,5 m platumā noteikšanu nekustamajā īpašumā 

„Mazirbes Vītoli” ar  kadastra Nr. 8862 002 0148 saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Ar ceļa servitūta reģistrēšanu saistītos izdevumus segt nekustamā īpašuma „Klausiņi” 

īpašniekiem. 

3. Ar ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus segt nekustamā īpašuma 

„Klausiņi” īpašniekiem. 

 

L.Laicāns informē, ka ir saņemts lūgums no (Vārds, uzvārds) atlikt jautājuma izskatīšanu uz 

janvāri. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

 

NOLEMJ atlikt jautājuma izskatīšanu līdz situācijas risinājuma rašanai. 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Annes” 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Latvijasmērnieks.lv” 17.11.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

17.11.2017. ar Nr. DD-3-31.1/17/977). 

2. Dundagas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmums Nr.47. (protokols Nr.12.) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Annes”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

  

Mērķis 

Nekustamā īpašuma sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.47. (protokols Nr.12.) „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Annes”” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Annes” ar kadastra Nr. 8850 023 0041 (turpmāk - nekustamais 

īpašums „Annes”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0041, sadalot to divās 

daļās. 

Nekustamā īpašuma „Annes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu   

8850 023 0041 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma 

zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts 

paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Annes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   

8850 023 0041 divās atsevišķās zemes vienībās – Nr.1. ~ 0,2536 ha un Nr.2. ~ 0,2933 ha 

platībā (veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības tiks precizētas). 
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„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. 

Zemes vienībām (īpašumam), ar apzīmējumu Nr.1. zemes ierīcības projektā, paredzēts 

saglabāt nosaukumu „Annes” un zemes vienībai (īpašumam) Nr.2. paredzēts piešķirt 

nosaukumu „Annītes”. 

Piekļūšanu projektētajai zemes vienībai Nr.1. nodrošināta no pašvaldības stāvlaukuma 

(kadastra Nr.8850 023 0033), tad pa projektēto ceļa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta 

izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai un zemes vienībai Nr.2 

no valsts vietējā autoceļa V-1318 Virpe–Pāce esošas ceļa nobrauktuves. 

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 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.279: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Annes” ar kadastra Nr.  

8850 023 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 023 0041 sadalīšanai divās 

daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 0,2536 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1. ar kadastra apzīmējumu 8850 

023 0113 saglabāt nosaukumu „Annes”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods – 0601), 

2.2. 0,2933 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2. ar kadastra apzīmējumu 8850 

023 0114 piešķirt nosaukumu „Annītes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods – 0601).  

 

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 centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Latvijasmērnieks.lv”: janis.rutkis@latvijasmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Lapenes” sadalīšanu 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 12.12.2017. iesniegums. 

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. 

5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.7.punkts. 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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Mērķis 

Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību, nosaukuma piešķiršana 

jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Lapenes” ar kadastra Nr. 8850 010 0002 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Lapenes”) kopplatība ir 18,06 ha, tas atrodas Latevē, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā un sastāv no: 

1) 6,50 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0002; 

2) 11,56 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0073. 

Nekustamā īpašuma „Lapenes” īpašniece (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx 

(turpmāk - persona) Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) 13.12.2017. 

iesniegusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.12.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/733), kurā  lūdz 

atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenes”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 017 0073. 

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. 

Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0073, persona lūdz piešķirt 

nosaukumu „Lapenes lauki”.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.280: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenes”, kadastra numurs 8850 010 0002, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0073, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu un izveidot jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 6,50 ha platībā, kas sastāv no apbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0002, saglabāt nosaukumu 

„Lapenes”. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, 11,56 ha platībā, kas sastāv no 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0073, piešķirt 

nosaukumu „Lapenes lauki”. 

4. noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt 

precizētas. 

 

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). 
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Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.  

2. Personīgi pašvaldībā (Vārds, uzvārds). 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

9. 

Par lietošanas mērķa noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 17.11.2017. iesniegums. 

2. Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 27.06.2017. spriedums lietā Nr. C20319711. 

3. 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” 

92. punkts. 

4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 26.1. un 30. punkti. 

 

Mērķis 

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, 

uzvārds)17.11.2017. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 17.11.2017. ar Nr.DD-3-26.1/17/672), 

kurā tiek lūgts piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai. 

(Vārds, uzvārds) īpašumā Dundagas pagastā atrodas 15,20 ha liels nekustamais īpašums 

„Rīdalmeži” ar kadastra numuru 8850 014 0013 (turpmāk - nekustamais īpašums 

„Rīdalmeži”), kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 014 0013. 

Saskaņā ar Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 27.06.2017. spriedumu lietā Nr. 

C20319711 ir nospriests atzīt, ka starp (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) pastāv 

nekustamā īpašuma „Rīdalmeži” daļas 0,63 ha platībā (saskaņā ar 29.07.2017. K.Mitules 

izgatavoto nomas zemes gabala plāna projektu) (turpmāk - zemes vienības daļa) zemes 

piespiedu nomas tiesiskās attiecības ar zemes nomas maksu 6% no minētā zemes gabala 

kadastrālās vērtības gadā.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 

vai zemes vienības daļa. 

MK noteikumi Nr.496 26.1. punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un 

kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības 

vai zemes vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas 

veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam 

lietošanas mērķim. 

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 „Rīdalmeži” zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā 

zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L). 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92. punkts 

nosaka, ka Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona lauku teritorijā un ciemos, ko 

nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu 

izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 30. punktu lauku teritorijās zemes vienībai, kuru 

izmanto tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu 

lietošanas mērķi. Lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo 

ekonomisko darbību, salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem 

ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Uz zemes vienības esošai dzīvojamo ēku 

un palīgēku vai lauku saimniecību nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas 

mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.281: 

 

Nekustamā īpašuma „Rīdalmeži” ar kadastra Nr. 8850 014 0013 zemes vienības daļai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 014 0013 0,63 ha platībā noteikt 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) – Tirgoņu iela 4, Sabile, Talsu nov., LV-3294. 

2. Elektroniski Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: 

kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

10. 

Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 19.09.2017. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības 27.10.2017. vēstule Nr. DD-3-23.1/17/756  

3. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 1 daļa, 7.panta 1daļa, 

14.panta 5 daļa.  

4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts. 

5. Dundagas novada sociālā dienesta 23.11.2017. vēstule Nr. DD-3-23.1/17/811.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

 Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 

personas kods: xxxxxx (turpmāk – persona) 31.08.2017. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

19.09.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/520) (turpmāk – iesniegums), kurā persona lūdz palīdzību – 

piešķirt dzīvojamo platību. 
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 Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 14.panta 5.daļa, 

nosaka, personu loku, kurām palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā sniedzama pirmām 

kārtām, un to var saņemt, maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no 

ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 

dzīvojamā telpā. 

 Saskaņā ar vienotās pašvaldību sistēmas Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas 

datiem persona ir deklarēta Dundagas novadā. 

Likuma 6.pants nosaka kārtību, kādā persona atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību 

pašvaldībā un tā 1 daļa norada, ka persona, kura vēlas saņemt palīdzību 

(izņemot 13.pantā, 27.1 panta pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), 

iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai 

vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt 

palīdzību. 

Persona ir iesniegusi iesniegumu, kuram nav pievienoti dokumentus, kas apliecina, ka šī 

persona ir tiesīga saņemt palīdzību. 

Pašvaldība ir nosūtījusi 27.10.2017. vēstuli Nr. DD-3-23.1/17/756 ar aicinājumu iesniegt 

papildus dokumentus, bet atbilde nav saņemta. Persona nav sasniedzama pa iesniegumā 

norādīto telefona numuru.  

Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta (turpmāk arī dienests) 23.11.2017. atbildes 

vēstuli Nr. DD-3-23.1/17/811, persona nav dienesta klients. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties 

uz likuma 7.panta 1.daļu, personu, kuru atzīst par tiesīgu saņemt palīdzību, reģistrē 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.  

Saskaņā ar noteikumu Nr.4 4.punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.282: 

Atteikt reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 

dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds)  (personas kods: xxxxxx). 

 

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 nododams: (Vārds, uzvārds) uz deklarēto adresi.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

11. 

Par Kolkas pamatskolas nolikumu 

A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts. Vispārējās izglītības likums 

9.pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt izglītības iestādes darbības tiesisku pamatu.  

 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=56812#p13
https://likumi.lv/doc.php?id=56812#p27.1
https://likumi.lv/doc.php?id=56812#p27.2
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Izvērtējums 

Kolkas pamatskolas nolikums apstiprināts 2009.gada 23.septembrī. Pamatojoties uz izmaiņām 

normatīvajos aktos, kā arī ņemot vērā vispārējās izglītības iestādes paraugnolikumu, Kolkas 

pamatskolas nolikums sagatavots jaunā redakcijā. Pielikumā: Kolkas pamatskolas nolikums 

uz 5 lapām.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.283: 

1.Apstiprināt Kolkas pamatskolas nolikumu (Pievienots lēmumprojekta pielikumā). 

2.Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas pašvaldības domes 2009.gada 23.septembrī 

apstiprināto Kolkas pamatskolas nolikumu (prot. Nr.9., § 20.).  

 

 

12. 

Par amata slodzi PII "Kurzemīte" vadītājas vietniecei 

A.Felts 

Pamats 

Valstī īstenojamās pārmaiņas vispārējā izglītībā (tai skaitā pirmsskolā), pilnveidojot mācību 

saturu un pieeju. MK noteikumi nr.445, Rīgā 2016.gada 5.jūlijā, ” Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”. 

 

Mērķis 

Izglītības procesa kvalitātes uzlabošana. 

 

Izvērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniecei (izglītības jomā ) pēc Dundagas novada 

domes lēmuma Nr.234 / 24.10.2013./ noteikta amata vienība uz nepilnu slodzi- 0,8. Sakarā 

ar valstī īstenojamām pārmaiņām vispārējā izglītībā (tai skaitā pirmsskolās), ir 

palielinājušies vadītājas vietnieka (izglītības jomā) amata pienākumi un atbildība, lai 

sniegtu kvalitatīvu pirmsskolas izglītību mūsu novada bērniem.  Ar 2018.gada 1.janvāri 

pirmsskolas izglītības iestādēm sāksies iestādes akreditēšana, kā ietvaros vispirms jāveido 

pašvērtējuma ziņojums un jāaktualizē pieejamība dibinātāja tīmekļvietnē. / Pēc MK 

not.nr.831. , Rīgā 2016.gada 20.decembrī,  “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, 

eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un 

profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu, vidējās izglītības iestāžu, 

valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, 5.punkts nosaka, citēju: 

“Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs katru gadu līdz 1. septembrim nodrošina 

pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību izglītības iestādes vai eksaminācijas 

centra, vai dibinātāja tīmekļvietnē.”/. 

2017.gada 1.septembrī ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.501. “Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”, kas nosaka, ka izglītības iestādei 

jāizstrādā pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība un kritēriji. Lielajos novados 

šo atbildīgo darbu centralizēti izstrādā Izglītības pārvaldes, mums tas jādara pašiem iestādē. 

VISC ( valsts izglītības satura centrs), ņemot vērā valstī īstenojamās pārmaiņas izglītībā, 

noteikusi izvirzīt mācību jomu koordinatorus, kur jomā pirmsskola no mūsu novada izvirzīta 

vadītājas vietniece (izglītības jomā) R.Baļķīte. 

Jau četrus gadus  veiksmīgi darbojamies starptautiskajā Ekoskolu programmā, iestādei 

piešķirts Ekoskolas sertifikāts- Zaļais karogs. Ekoskolas koordinatore ir iestādes vadītājas 

vietniece (izglītības jomā) R.Baļķīte.   
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Algas likme par esošo 0,8 slodzi bez darba 

devēja VSAOI iemaksas EUR 

Zemākā mēneša algas likme par 1 (pilnu) slodzi bez 

darba devēja VSAOI iemaksas EUR 

608 760 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.284: 

Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt PII “Kurzemīte” vadītājas vietniecei (izglītības jomā) pilnu 

darba slodzi, kas atbilst zemākai mēneša darba algas likmei 760,- eur mēnesī (pirms nodokļu 

nomaksas). 

 

 

13. 

Par grozījumiem Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts 

 

Mērķis 

Atbrīvot Dženetu  Marinsku no Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, iznomāšanas un 

atsavināšanas komisijas  locekļa amata 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 6.decembrī saņemts Dženetas Marinskas iesniegums, 

kurā lūgts atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, iznomāšanas un 

atsavināšanas komisijas locekļa amata. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.285: 

 Ar 2017.gada 22.decembri  (pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena) atbrīvot 

Dženetu Marinsku  (personas kods: xxxxxx) no Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas locekļa amata. 

 

 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 

14. 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Ziņo D.Kurpniece; A.Felts 

14.1. Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 
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Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 08.novembrī saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas 

Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Dakterlejas ielā 4-2, rakstveida iesniegums, 

reģ. Nr. DD-3-26.2/17/650, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Pāces iela 2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds) faktiski deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo jau 

vairākus gadus un, ka viņai ar (Vārds, uzvārds) nav bijusi nekāda vienošanās par atļauju 

deklarēties, līdz ar to secinājusi, (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu deklarējis bez viņas ziņas. 

(Vārds, uzvārds) vēl piebildusi, ka dotajā brīdī notiekot īpašuma tiesību kārtošana uz 

nekustamo īpašumu Pāces ielā 2, Dundagā un tādēļ lūdz pašvaldībai (Vārds, uzvārds) 

izdeklarēt, jo uzskata, ka viņam nav tiesiska pamata būt deklarētam minētajā īpašumā. 

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai 

ieinteresētai personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa 

nosaka, ka „iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu 

iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros 

iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc 

attiecīgās adreses”. 

Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās 

lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka 

„iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, 

iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība:  

2.1. ieguva informāciju: 

 2.1.1. no Valsts zemes dienesta datiem par to, ka zemes gabala Pāces ielā 2, Dundagā, 

Dundagas pagastā, uz kura atrodas arī dzīvojamā māja (kadastra Nr.88500200063), lietotājs ir 

Dundagas novada pašvaldība, savukārt, (Vārds, uzvārds) ir zemes gabala nomnieks. 

Dokumenti īpašuma tiesību nostiprināšanai uz minēto nekustamo īpašumu dotajā brīdī 

iesniegti notāram;  

2.1.2. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka 

(Vārds, uzvārds) dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Pāces ielā 2 

deklarējis 2011.gada 18.janvārī. Tā kā pašvaldības arhīvā nav saglabājušies 2011.gada 

dokumenti par dzīvesvietas deklarēšanu (īslaicīgi glabājamas lietas), nav pieejama arī (Vārds, 

uzvārds) iesniegtā dzīvesvietas deklarācija, kura apstiprinātu norādīto tiesisko pamatu 

dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē;  

2.1.3. no (Vārds, uzvārds) telefoniski sniegtās informācijas secināja, ka (uzvārds) 

ģimene dzīvojamā mājā Pāces ielā 2, Dundagā iemitinājusies ar (Vārds, uzvārds) brāļa 

(Vārds, uzvārds) mutisku atļauju. Ģimene mājā dzīvojusi un apsaimniekojusi to (Vārds, 

uzvārds)  prombūtnes laikā no 2004. līdz ~2012.gadam, kad pašvaldība pēc (uzvārds) ģimenes 

lūguma piešķīrusi tai citu apdzīvojamo platību. (Vārds, uzvārds) piebildusi, ka šobrīd ģimene 

dzīvo šķirti un, ka viņai nav zināma (Vārds, uzvārds) faktiskā dzīvesvieta. 

 

3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats 

anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa 

likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, 

kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē 

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,  

3.1. pašvaldība: 
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3.1.1. 2017.gada 28.novembrī nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz 

deklarētās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu 

patiesumu un personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres līgums, 

vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu 

nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”; 

3.1.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 

dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas 

norāda, ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir 

papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

 
4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko 

pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz deklarēto 

dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts piemērojamā 

tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā: „ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo 2)punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.286: 

 Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pāces iela 2.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 

pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 
Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

14.2. Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 
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Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 08.novembrī saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas 

Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Dakterlejas ielā 4-2, rakstveida iesniegums, 

reģ. Nr. DD-3-26.2/17/650, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Pāces iela 2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds) faktiski deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo jau 

vairākus gadus un, ka viņai ar (Vārds, uzvārds) nav bijusi nekāda vienošanās par atļauju 

deklarēties, līdz ar to secinājusi, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu deklarējis bez viņas ziņas. 

(Vārds, uzvārds) vēl piebildusi, ka dotajā brīdī notiekot īpašuma tiesību kārtošana uz 

nekustamo īpašumu Pāces ielā 2, Dundagā un tādēļ lūdz pašvaldībai (Vārds, uzvārds) 

izdeklarēt, jo uzskata, ka viņam nav tiesiska pamata būt deklarētam minētajā īpašumā. 

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai 

ieinteresētai personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa 

nosaka, ka „iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu 

iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros 

iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc 

attiecīgās adreses”. 

Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās 

lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka 

„iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, 

iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība:  

2.1. ieguva informāciju: 

 2.1.1. no Valsts zemes dienesta datiem par to, ka zemes gabala Pāces ielā 2, Dundagā, 

Dundagas pagastā, uz kura atrodas arī dzīvojamā māja (kadastra Nr.88500200063), lietotājs ir 

Dundagas novada pašvaldība, savukārt, (Vārds, uzvārds) ir zemes gabala nomnieks. 

Dokumenti īpašuma tiesību nostiprināšanai uz minēto nekustamo īpašumu dotajā brīdī 

iesniegti notāram;  

2.1.2. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka 

(Vārds, uzvārds) dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Pāces ielā 2 

deklarēta 2004.gada 27.jūlijā. Uz deklarēšanās brīdi (Vārds, uzvārds) bija nepilngadīgs, tādēļ 

secināms, ka dzīvesvietu deklarējis personas likumiskais pārstāvis. Tā kā pašvaldības arhīvā 

nav saglabājušies 2004.gada dokumenti par dzīvesvietas deklarēšanu (īslaicīgi glabājamas 

lietas), nav pieejama arī (Vārds, uzvārds) iesniegtā dzīvesvietas deklarācija, kura apstiprinātu 

norādīto tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē;  

2.1.3. no (Vārds, uzvārds) telefoniski sniegtās informācijas secināja, ka (uzvārds) 

ģimene dzīvojamā mājā Pāces ielā 2, Dundagā iemitinājusies ar (Vārds, uzvārds) (Vārds, 

uzvārds)  mutisku atļauju. Ģimene mājā dzīvojusi un apsaimniekojusi to (Vārds, uzvārds) 

prombūtnes laikā no 2004.gada līdz ~2012.gadam, kad pašvaldība pēc (uzvārds) ģimenes 

lūguma piešķīrusi tai citu apdzīvojamo platību. (Vārds, uzvārds) šobrīd Dundagā nedzīvo. 

 

3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats 

anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa 

likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, 

kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē 

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,  

3.1. pašvaldība: 
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3.1.1. 2017.gada 28.novembrī nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz 

deklarētās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu 

patiesumu un personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres līgums, 

vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu 

nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”; 

3.1.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 

dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas 

norāda, ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir 

papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

 
4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko 

pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz deklarēto 

dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts piemērojamā 

tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā: „ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo 2)punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.287: 

 Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx  deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pāces iela 2.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 

pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

 

14.3. Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 
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Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 08.novembrī saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas 

Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Dakterlejas ielā 4-2, rakstveida iesniegums, 

reģ. Nr. DD-3-26.2/17/650, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Pāces iela 2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds) faktiski deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo jau 

vairākus gadus un, ka viņai ar (Vārds, uzvārds) nav bijusi nekāda vienošanās par atļauju 

deklarēties, līdz ar to secinājusi, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu deklarējis bez viņas ziņas. 

(Vārds, uzvārds) vēl piebildusi, ka dotajā brīdī notiekot īpašuma tiesību kārtošana uz 

nekustamo īpašumu Pāces ielā 2, Dundagā un tādēļ lūdz pašvaldībai (Vārds, uzvārds) 

izdeklarēt, jo uzskata, ka viņam nav tiesiska pamata būt deklarētam minētajā īpašumā. 

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai 

ieinteresētai personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa 

nosaka, ka „iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu 

iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros 

iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc 

attiecīgās adreses”. 

Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās 

lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka 

„iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, 

iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība:  

2.1. ieguva informāciju: 

 2.1.1. no Valsts zemes dienesta datiem par to, ka zemes gabala Pāces ielā 2, Dundagā, 

Dundagas pagastā, uz kura atrodas arī dzīvojamā māja (kadastra Nr.88500200063), lietotājs ir 

Dundagas novada pašvaldība, savukārt, (Vārds, uzvārds) ir zemes gabala nomnieks. 

Dokumenti īpašuma tiesību nostiprināšanai uz minēto nekustamo īpašumu dotajā brīdī 

iesniegti notāram;  

2.1.2. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka 

(Vārds, uzvārds) dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Pāces ielā 2 

deklarēta 2004.gada 1.novembrī. Uz deklarēšanās brīdi (Vārds, uzvārds) bija nepilngadīgs, 

tādēļ secināms, ka dzīvesvietu deklarējis personas likumiskais pārstāvis. Tā kā pašvaldības 

arhīvā nav saglabājušies 2004.gada dokumenti par dzīvesvietas deklarēšanu (īslaicīgi 

glabājamas lietas), nav pieejama arī (Vārds, uzvārds) iesniegtā dzīvesvietas deklarācija, kura 

apstiprinātu norādīto tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē;  

2.1.3. no (Vārds, uzvārds) telefoniski sniegtās informācijas secināja, ka (uzvārds) 

ģimene dzīvojamā mājā Pāces ielā 2, Dundagā iemitinājusies ar (Vārds, uzvārds) brāļa 

(Vārds, uzvārds) mutisku atļauju. Ģimene mājā dzīvojusi un apsaimniekojusi to (Vārds, 

uzvārds) prombūtnes laikā no 2004.gada līdz ~2012.gadam, kad pašvaldība pēc (uzvārds) 

ģimenes lūguma piešķīrusi tai citu apdzīvojamo platību. (Vārds, uzvārds) pašreizējā 

dzīvesvieta nav zināma, taču Dundagā viņš nedzīvo. 

 

3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats 

anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa 

likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, 
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kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē 

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,  

3.1. pašvaldība: 

3.1.1. 2017.gada 28.novembrī nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz 

deklarētās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu 

patiesumu un personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres līgums, 

vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu 

nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”; 

3.1.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 

dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas 

norāda, ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir 

papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

 
4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko 

pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz deklarēto 

dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts piemērojamā 

tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā: „ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo 2)punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.288: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx  deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pāces iela 2.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 

pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 
Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

 

 

 

 

15. 
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Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo B.Dūda; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

Publisko iepirkumu likuma 24.pants 

Iepirkumu komisijas nolikuma 8. punkts. 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

Publisko iepirkumu likuma 24.pants un Iepirkumu komisijas nolikuma 8. punkts nosaka, ka 

iepirkuma procedūru veikšanai un iepirkumu veikšanai izveidojama iepirkuma komisija, kā 

arī nosakāms tās sastāvs. 

Pamatojoties uz notikušajām amatpersonu maiņām, kuras ir iekļautas komisijas 

sastāvā, nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā, t.i. no komisijas sastāva jāizslēdz 

izpilddirektors Gatis Ralle un būvvaldes vadītāja Janita Valtere (izbeiguši darba attiecības 

pašvaldībā minētajos amatos) un jāiekļauj jauni komisijas locekļi.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.289: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 25.augusta 

lēmuma Nr.193 „Par Dundagas pašvaldības nolikuma „Iepirkumu komisijas 

nolikums” pieņemšanu un Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

sastāvu” 3. un 4.punktu. 

 

2.  Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļiem ievēlēt: 

2.1.Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Baiba Dūda; 

2.2.Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas finansiste Zinta Eizenberga; 

2.3. Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro; 

2.4.Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta saimniecības pārzinis Guntis 

Kārklevalks; 

2.5.Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. 

 

 Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu  komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Dundagas 

novada pašvaldības izpilddirektori Baibu Dūdu. 

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 

 

 

16. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

1. Sporta komisijas nolikuma 5. punkts. 

2. Ata Burnevica 20.12.2017. iesniegums (reģ. 20.12.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/747 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 
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Sporta komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada dome. 

2017.gada 20.decembrī saņemts sporta komisijas locekļa Ata Burnevica iesniegums ar 

lūgumu atbrīvot viņu no darba Sporta komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.290: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā, izslēdzot no tā 

komisijas locekli Ati Burnevicu. 

  

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

Lēmuma projekta iesniedzējs  Domes priekšsēdētājs Aldis Felts, 2017.gada 20.decembrī 

 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10.40. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 27.12.2017. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 27.12.2017. 
 

 


