LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
2016.gada 26. janvārī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska-Dišlere,
Guntis Pirvits, Gunta Abaja, Una Sila, Andra Grīvāne, Ansis Roderts
Nepiedalās: Aldons Zumbergs- slimības dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš,
sab.attiec.nod.vad. Inguna Pekmane, juriskonsults Aigars Šturms, zemes lietu
speciāliste Iveta Bekmane-Avota, Attīstības un plānošanas nod. vad. Lauris Laicāns,
Kolkas pagasta pārvaldes vad. Aldis Pinkens, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja), 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 valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadales kārtības apstiprināšanu.
3. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.
4. Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”.
5. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
6. Par grozījumiem amatu katalogā.
7. Par līgumu slēgšanu ar A/s „Latvijas elektriskie tīkli”.
8. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
9. Par dotācijas piešķiršanu 2017.gadā b-bai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””.
10. Par finansējumu biedrībai „Līvōd Īt” 2017.gadā.
11. Par finansējumu 2017. gada budžetā biedrībai „Randalist”.
12. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika
pavadīšanas centrā.
13. Par kultūras pasākumu plānu 2017.gadam.
14. Par uzturēšanās izmaksām SIA „Dundagas veselības centrs”.
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15. Par uzturēšanās izmaksām aprūpes namā „Stacija”.
16. Par finansējumu grāmatai „Dundagas novads- tradicionālā un mūsdienu kultūra”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rāvas”.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Anši”.
20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Eniņi”.
22. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
23. Par nekustamā īpašuma "Kaņķumkārļi" platības precizēšanu.
24. Par nekustamā īpašuma "Ievlejas 81" platības precizēšanu.
25. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.
26. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvu.
27. Par atbrīvošanu no Sporta komisijas.
28. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
29. Par 2016.gada budžeta izpildi.
30. Par budžetu 2017.gadam.
31. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Dažādi jautājumi
1.
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par domes lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm novadā:
1) Ar 01.01.2017. darbu, kā struktūrvienība, uzsācis Brīvā laika pavadīšanas centrs, kā
arī Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inguna Pekmane.
2) Par apstiprinātajiem projektiem
3) Par valsts būvniecības uzraudzības biroja veiktajām pārbaudēm pašvaldības objektos.
Sēdei pievienojas deputāts Guntis Pirvits.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par dalību VAS „Latvijas valsts meži”
jaunās ēkas atklāšanas pasākumā un LPS valdes sēdē, par Bērnu tiesību aizsardzības
biroja veikto pārbaudi bāriņtiesā, par veicamajiem pasākumiem ēkas Upes ielā 4
pārņemšanā.
2.
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadales kārtības apstiprināšanu
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi).
Mērķis
Pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojums kolektīvu vadītāju atlīdzībai saskaņā ar
Noteikumiem.
2

Izvērtējums
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” nosaka, ka valsts mērķdotācija
tiek piešķirta Pašvaldības kolektīviem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
1. darbojas vismaz divus gadus;
2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru
(koprepertuāru);
3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs,
konkursos vai izstādēs;
4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk –
centrs) rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.
Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma
ietvaros.
Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2017.gadam sadali Noteikumos noteiktā
kārtībā, ņemot vērā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru pašvaldībai 2017.gadam, G1
(kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits
attiecīgajā pašvaldībā) un G2 (kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas
mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi)
skaits attiecīgajā pašvaldībā) kolektīvu skaitu pašvaldībā uz mērķdotācijas
aprēķināšanas brīdi, G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K)
= 2, ko veido svētku starplaika pasākumu un pasākumu svētku laikā intensitātes
attiecības starp abām kolektīvu grupām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.1/
Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Dundagas pašvaldības māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām šādi:
Kolektīvs

Kolektīvu
Valsts
Bāzes
skaits
piešķirtā
finansējuma (B)
Pašvaldībā mērķdotācija
1 kolektīvam
(L)
aprēķins

G1

5

G2

1

EUR 3993

B=L/(ΣG1x2 +
ΣG2)

Bāzes
finansējums 1
kolektīvam
noteiktajā
periodā

Mērķdotācija
1 kolektīvam
mēnesī

EUR 726,00

EUR 60.50

EUR 363,00

EUR 30.25

2. Izmaksāt darba samaksu atbilstoši aprēķinam sekojošiem amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem:
G1 kolektīvu grupā Dacei Šmitei - Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei par viena kolektīva
sagatavošanu 726 eiro ;
Dacei Treinovskai - Dundagas novada senioru un jauniešu deju kolektīvu vadītājai par
divu kolektīvu sagatavošanu 1452 eiro;
Dzintrai Tauniņai - Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļas un Kolkas
tautas nama koklētāju ansambļu vadītājai par 2 kolektīvu sagatavošanu 1452 eiro;
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G2 kolektīvu grupā Dzintrai Tauniņai - folkloras kopas ,,Laula” vadītājai par 1 kolektīva sagatavošanu 363
eiro.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktorei
B.Dūdai, Kolkas pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam, DMM skolas direktorei
L.Pavlovskai
3.
Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem
G.Laicāns, G.Abaja
Pamatojums
1. SIA “Eco Baltia vide” vēstules Nr.10-1630e no 30.11.16 un Nr.10-1679e no 2.12.16
2. 2013.gada 20.martā noslēgtā līguma Nr.PA 54/13 punkts 4.2.
3.Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants.
Mērķis
Administratīvās teritorijas uzturēšana un atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole.
Izvērtējums
Dundagas novadā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”
(Apsaimniekotājs), kuru izraudzījās atklātā konkursā. 2013.gada 20.martā noslēgts
līgums Nr.PA 54/13 par atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā uz 5 gadiem.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “Eco Baltia vide”vēstules Nr.101630e no 30.11.16 un Nr.10-1679e no 2.12.16 “Par grozījumiem atkritumu
apsaimniekošanas maksā”.
Saskaņā ar savstarpējā līguma 4.2.1. punktu, Līguma darbības laikā
Apsaimniekotājam ir tiesības ierosināt atkritumu apsaimniekošanas maksas (turpmāk Maksa) grozīšanu, iestājoties Līgumā noteiktiem apstākļiem, tajā skaitā 4.2.2.punktā
noteikts, ka maksu var paaugstināt, ja tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par
atkritumu noglabāšanu poligonā. 2016.gada 15.decembrī LR Saeima pieņēma likumu
”Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Ar šo likumu tiek noteikts, ka dabas resursu
nodokļa likme (DRN), par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu ar 2017.gada
1.janvāri pieaug no 12,00 EUR līdz 25,00 EUR.
Ievērojot iepriekš minēto, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Maksa Dundagas novada
administratīvajā teritorijā būtu nosakāma – 7,16 EUR (esošā maksa) + 2,05 EUR (pieaugums
atbilstoši DRN paaugstināšanai) = 9,21 EUR par 1 m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
neieskaitot PVN.
Jaunās maksas aprēķins:
1.
1 m³ sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma
piedāvājumam – 158 kg jeb 0,158 tonnas;
2.
1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums 13,00 EUR,
neieskaitot PVN;
3.
1m³ sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – 2,05 EUR
neieskaitot PVN.
Ievērojot minēto, apsaimniekotājs lūdz pašvaldību apstiprināt jauno sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 9,21 apmērā par 1 m³ sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, neieskaitot PVN, nosakot, ka Dundagas novada administratīvajā
teritorijā jaunā maksa stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri,attiecīgi noslēdzot ar
Apsaimniekotāju vienošanos pie Līguma, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā
internetā un pašvaldības izdevumā “Dundadznieks”.
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Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 2. un
3.punktu un Dundagas novada domes 24.11.2011. saistošo noteikumu “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” 51.punktu, var apstiprināt jauno
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.2/
1. Noteikt, ka Dundagas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa ir EUR 9,21 apmērā par 1 m³ bez PVN. Jaunā maksa stājas
spēkā ar 2017.gada 1.februāri.
2. Ar 2017.gada 1.februāri atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes
24.07.2014. lēmumu Nr.181 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu”.
3. Uzdot SIA “Eco Baltia vide” informēt Dundagas novada iedzīvotājus un
uzņēmējus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
Lēmums nosūtāms: SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta
pārvaldei

4.
Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 3.panta 1.4
daļa, 5.panta 1.1 daļa, 5.panta trešā daļa un 9.panta otrā daļa
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība īsteno likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktās tiesības attiecībā uz Dundagas novada administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā Dundagas
novada administratīvajā teritorijā tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi.
Izvērtējums
1.
Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta
saistošie noteikumi Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas
atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā” (turpmāk arī – Saistošie noteikumi), kas
daļēji risina arī tos jautājumus, kurus plānot regulēt ar piedāvāto saistošo noteikumu
projektu (turpmāk arī – Projekts).
Saistošajos noteikumos konstatēti vairāki trūkumi, piemēram: 1) tie nosaka
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas maksas atvieglojumus, bet to lietderība ir
apšaubāma, jo šādas zemes nomas maksa jau ir salīdzinoši zema; 2) zemes nomas
maksas atvieglojumu regulējuma ietveršana saistošajos noteikumos, kuros pamatā
regulē nekustamā īpašuma nodokli, nav laba prakse, jo tie ir maz saistīti regulējuma
priekšmeti; 3) Saistošajos noteikumos noteikts, ka nodokļa atvieglojumus piešķir
vientuļiem pensionāriem un vientuļiem 1. un 2.grupas invalīdiem, bet nekur Saistošajos
noteikumos vai augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos nav sniegta termina
“vientuļš” definīcija; 4) Saistošajos noteikumos noteikts, ka iesniegums par nodokļa
5

atvieglojuma piešķiršanu iesniedzams līdz taksācijas gada 15.janvārim, bet bez šāda
ierobežojuma iespējams iztikt.
Projekta daži jaunievedumi: 1) tiek sniegta termina “vientuļš” definīcija; 2) līdz
2.
šim pašvaldība katru gadu ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem lēma par to, ka ar
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2
(izņemot garāžas) – Projektā ietverts regulējums arī šim gadījumam; 3) daļēji grozīts uz
nodokļa atvieglojumu tiesīgo subjektu loks; 4) paredzēts, ka maznodrošinātai personai
par tai piemērojamo nodokļa atvieglojumu nebūs jāraksta iesniegums, nodokļa
atvieglojumu piemēros pašvaldība, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju; 5) tiek
noteikts, ka lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņems Centrālā
administrācija pēc augstākas institūcijas (amatpersonas) saskaņojuma saņemšanas; 6)
noteiktos gadījumos nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti 1 taksācijas periodam un
noteiktos gadījumos 5 taksācijas periodiem; 6) tiek noteikts, ka nodokļa atvieglojums
tiek noteikts, ja personai nav nodokļu maksājumu parādi; 7) līdz šim pašvaldība katru
gadu ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem lēma par nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpildes termiņu noteiktiem gadījumiem – Projektā ietverts
regulējums arī šim gadījumam (pēc konsultācijām ar nekustamā īpašuma nodokļa
speciālistu, tika konstatēts, ka atbilstošāks termiņš būtu 7 gadi).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.3/
Pieņemt iesniegto 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
5.
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
G.Laicāns
Pamats
1. Kurzemes plānošanas reģiona 25.11.2016. vēstule Nr. 2-5.5/172/16 „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) 25.11.2016. vēstuli Nr. 2-5.5/172/16 „Par
pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam” ar lūgumu izskatīt jautājumu par
līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā piešķiršanu KPR 2017.gadam. Pašvaldību
līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiks saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā 2016. gadā, tas
tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas
brauciena organizēšanai.
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Vēstulē KPR informē, ka saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu starp KPR un
pašvaldību, tas ļāva gan piesaistīt tās darbības nodrošināšanai papildus cilvēkresursus,
gan arī organizēt pašvaldībām labās prakses apguves braucienu.
2016. gadā pašvaldības darbinieki ir piedalījušies KPR organizētajā labās prakses
apguves braucienā uz Lietuvu (Rietava, Telši), lai iepazītos ar Lietuvas pieredzi
uzņēmējdarbības atbalsta, investīciju un eksporta veicināšanai, kā arī ar Lietuvas
pašvaldību pieredzi un plāniem Eiropas savienības finansējuma apguvē.
Pateicoties piešķirtajam finansējumam, KPR administrācijā tika piesaistīti
cilvēkresursi, lai nodrošinātu projektu ideju izstrādi un pieteikumu sagatavošanu
(kopumā 15 idejas un projekti) izsludinātajiem konkursiem Baltijas jūras reģiona
programmā, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā, ERASMUS + programmā, kā arī nodrošināta reģiona
viedokļu pārstāvība minēto programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no
Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas.
2016. gadā pašvaldība ir iesaistījusies KPR vadītajā Eiropas Sociālā fonda projektā
„Kurzeme visiem”, bet 2017. gada sākumā izvērtēšana plānota Latvijas – Lietuvas
pārrobežas sadarbības programmas kopprojektam „Video Guard”.
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 (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.4/
Paredzēt 2017. gada budžetā 1500,00 EUR kā dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam – Eksporta iela 12-212, Rīga, LV1045.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
6.
Par grozījumiem amatu katalogā
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts
Mērķis
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana
Izvērtējums
1.
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
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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.
Ņemot vērā arī to, ka turpmāk minētās iestādes būtiskā apmērā ir iesaistījušās un
2.
arī turpmāk iesaistīsies atsevišķu projektu īstenošanā, ir aktualizējams jautājums par
atsevišķu amatu klasificēšanas precizēšanu:
2.1. Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā
34.punktā minētais amats (Saimnieciskā dienesta vadītājs) klasificēts 1.amatu saimes
“Administratīvā vadība” IIB līmenī. Noteikumu 1.pielikuma I nodaļas 2.2.apakšpunktā
noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40 darbinieku) vadītājs
klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī;
2.2. Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā
47.punktā minētais amats (Kultūras pils direktors) klasificēts 1.amatu saimes
“Administratīvā vadība” IIB līmenī. Noteikumu 1.pielikuma I nodaļas 2.2.apakšpunktā
noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40 darbinieku) vadītājs
klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī.
2.3. Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā
95.punktā minētais amats (Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs) klasificēts 1.amatu
saimes “Administratīvā vadība” IIB līmenī. Noteikumu 1.pielikuma I nodaļas
2.2.apakšpunktā noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40
darbinieku) vadītājs klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī.
3.
Ņemot vērā minēto, izdarāmi grozījumi 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 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.5/
Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā,
izsakot Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma atsevišķus
punktus šādā redakcijā:
Iestāde

Struktūrvienība

Amata
nosaukums

Saime (apakšsaime),
līmenis,
mēnešalgu grupa

34 Saimnieciskais
dienests

Saimnieciskais
dienests

Saimnieciskā
dienesta
vadītājs

1.saime
(Administratīvā 1
vadība), IV A līmenis,
13.mēnešalgu grupa

47 Kultūras pils

Kultūras pils

Direktors

1.saime
(Administratīvā 1
vadība), IV A līmenis,
13.mēnešalgu grupa

95 Kolkas

pagasta Kolkas

pagasta Pārvaldes
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1.saime

(Administratīvā 1

pārvalde

pārvalde

vadītājs

vadība), IV A līmenis,
13.mēnešalgu grupa

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
7.
Par līgumu slēgšanu ar A/s „Latvijas elektriskie tīkli”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1) Enerģētikas likuma 19., 24.pants.
2) Ministru kabineta 25.07.2006 noteikumu Nr.603 „Kārtība, kādā aprēķināma un
izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai
nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu”.
Mērķis
Līguma slēgšanu ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” par pašvaldības nekustamo īpašumu
izmantošanu 110 kV elektropārvades līnijas pārbūvei posmā Ventspils – Tume – Imanta,
pastiprinot ar 330 kV līniju un aprobežojumu noteikšanu.
Izvērtējums
Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls” (reģ. nr. 40003575567), akciju sabiedrības
„Latvijas elektriskie tīkli” (reģ. nr. 40103379313) uzdevumā realizē projektu „Kurzemes
loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta),
pastiprinot ar 330 kV līniju”, paredzot - 110 kV elektropārvades līniju pārbūvi posmā
Ventspils – Tume – Imanta, pastiprinot ar 330 kV līniju (turpmāk - Energoapgādes
objekts)
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) īpašumā atrodas vairāki
nekustamie īpašumi (turpmāk – nekustamais īpašums), kurus šķērsos Energoapgādes
objekts.
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta pirmo daļu jaunu Energoapgādes
komersantu objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot
jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu.
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 24.panta 1.daļu energoapgādes komersants atlīdzina
nekustamā īpašuma īpašniekam zaudējumus, kas tieši saistīti ar jaunu energoapgādes
komersanta objektu ierīkošanu vai esošo objektu ekspluatācijas un remonta
nodrošināšanu.
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 24.panta 11.daļu, energoapgādes komersants
atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību ierobežošanu, ja:
1) īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai;
2) veicot objekta pārbūvi, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes
komersanta objekts vai aizsargjosla gar vai ap šo objektu.
Pašvaldība ir saņēmusi AS „Augstsprieguma tīkls” sagatavoto līguma projektu „Par
zemes izmantošanu Energoapgādes objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanu”.
Vienreizējo atlīdzību par nekustamo īpašumu izmantošanu Energoapgādes objekta
ierīkošanai un lietošanas tiesību ierobežošanu (turpmāk – atlīdzība), akciju sabiedrība
„Augstsprieguma tīkls” pašvaldībai izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada
25.jūlija noteikumu Nr.603 „Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par
energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma
lietošanas tiesību ierobežošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.603) prasībām.
Lai pašvaldība par Energoapgādes objektu varētu saņemt atlīdzību, saskaņā ar MK
noteikumu Nr.603 2.punktam energoapgādes komersants un zemes īpašnieks slēdz
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savstarpēju līgumu, kurā nosaka atlīdzības summu un citus būtiskus nosacījumus pēc
pušu ieskatiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.6/
Slēgt līgumus ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” par pašvaldības nekustamo īpašumu
izmantošanu 110 kV elektropārvades līnijas pārbūvei posmā Ventspils – Tume – Imanta,
pastiprinot ar 330 kV līniju un aprobežojumu noteikšanai.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, domes priekšsēdētājam
8.
Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
Mērķis
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,
amatiermākslas kolektīvu sekmīgu sagatavošanos 2017.gada skatēm un 2018.gada
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību
svētkos. Lai kolektīvi sagatavotos, darbu vada un koordinē Latvijas nacionālais kultūras
centrs, ievērojot bijušo rajonu teritoriālo iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības
amatiermākslas kolektīvu darbību koordinē Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa.
Sekmīgu procesu norisi 2017.gadā iespējams nodrošināt, slēdzot Dundagas novada
pašvaldībai ar Talsu novada pašvaldību Sadarbības līgumu kultūras jautājumos
(turpmāk tekstā – Līgums). Līgums paredz Talsu pašvaldībai deleģētās funkcijas, par
kurām Dundagas pašvaldība maksā Talsu pašvaldībai kopējo summu gadā Eur 1335,30
(viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci eiro un 30 centi), sadalot pa ceturkšņiem.
Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma sniegšanas izcenojuma. Pielikumā tāme un
Līguma projekts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.7/
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras
jautājumos 2017.gadā (Līguma teksts pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.
Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldība
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda
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9.
Par dotācijas piešķiršanu 2017.gadā
b-bai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
G.Laicāns
Pamats
1. 2016. gada 12. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas”
valdes priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības
nodrošināšanai 2017. gadā.
2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
(bērnu ārpusskolas un audzināšanas organizēšana).
Mērķis
Pārvaldes uzdevuma finansēšana.
Izvērtējums
Finansējumu pārvaldes uzdevuma izpildei veido pašvaldības dotācija un līdzfinansējums
valsts un Eiropas savienības atbalsta pasākumu ieviešanas projektu realizācijai.
Dundagas bērnu dienas centru “ Mājas” darbojas jau 12 gadus un 2016. gadā katru
darba dienu to apmeklēja vidēji 25 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
2016. gada jūnijā tika īstenots Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts “ Dundagas
“Mājas” sasien kopā lielus un mazus”, kura mērķis bija apgūt jaunas prasmes un
zināšanas bērnu un pieaugušo kopīgā darbībā, tā palīdzot augt Dundagā priecīgiem
bērniem un veidojot gudras ģimenes. Projektā aktīvi iesaistījās 70 bērni un 12 māmiņas
un 12 biedrības biedri. Visa projekta īstenošanai tika izlietots paredzētais finansējums
4644, 00 eiro.
2016. gada decembrī biedrība uzsāk piedalīties ESF projekta “Jauniešu garantijas”
atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, dodot
iespēju praktiskās iemaņas darbā ar bērniem iegūt vienai jaunietei.
Biedrības valdes priekšsēdētāja A.Auziņa lūdz novada domi atbalstīt bērnu dienas centra
darbību arī 2017. gadā, piešķirot darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu
14 457,00 apmērā, kas ir par 300 eiro vairāk nekā 2016. gadā, pieaug minimālā darba
samaksa.
2017. gada PII “Kurzemīte” ietvertajos maksājumos par elektroenerģiju, apkuri,
komunālajiem pakalpojumiem biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz iekļaut arī bērnu
dienas centra uzturēšanai nepieciešamo summu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.8/
1) Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2017.
gadā dotāciju EUR 14 457,00 apmērā
2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII
Kurzemīte 2017. gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Galvenajai grāmatvedei I.Pivitei.
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10.
Par finansējumu biedrībai „Līvõd Īt” 2017.gadā
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
29.12.2016.g. iesniegums no biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites.
Mērķis
Nodrošināt efektīvāku rūpēšanos par lībiešu kultūru un lībiešu kultūras vērtību
saglabāšanu un attīstīšanu Dundagas novadā, kā arī nodrošināt informācijas sniegšanu
par tūrisma iespējām Dundagas novadā.
Izvērtējums
Biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētāja I.Ernštreite ir iesniegusi atskaiti par 2016.
gadā piešķirto līdzekļu izlietojumu. Piešķirtie līdzekļi ir izlietoti atbilstoši mērķim.
Biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētāja I.Ernštreite lūdz Dundagas novada domi
piešķirt finansējumu EUR 3 000 (trīs tūkstoši eiro) apjomā saskaņā ar pievienoto
tāmi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.9/
1) Sagatavot funkcijas deleģēšanas līgumu.
2) Piešķirt finansējumu 2017. gadā EUR 3000 apmērā sekojoši:

Nr.

Budžeta pozīcija un
apakšpozīcija

Norises Vienību Vienības
laiks
skaits izmaksas

Kopējās
izmaksas

1.

Līvu savienības Kolkas
nodaļa

2017 (IXII)

400,00

1.1.

Līvu savienības Kolkas 2017 (Igrupa pasākumu XII)
rīkošanai
1.2.
Inventāra iegādei 2017 (IXII)
2.
Līvu savienības
2017 (IMazirbes nodaļa
XII)

3

Līvu savienības Mazirbes
2.1.
grupas pasākumu
rīkošanai
2.2.
Mazirbes Tautas nama
teritorijas pieejamības
nodrošināšana un
sakopšana
2.3.
Inventāra iegāde
pasākumu rīkošanai
Tautas namā
Līvu savienības

3

2017 (IXII)

100.00

300.00

100.00
1100.00

450.00

450.00

2017 (IXII)

300.00

300.00

2017 (IXII)

350.00

350.00
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3. tradicionālie kopējie
pasākumi
Līvu svētki Mazirbē 2017
VIII
3.1. Skatuve, gaismas,
apskaņošana
3.2.
Svētku programmas
sagatavošana un
vadīšana
3.3.
Apsardzes pakalpojumi
3.4. Atkritumu savākšana un
tualešu izvešana

1500.00

520.00

520,00

600.00

600.00

300.00
80.00

300.00
80.00
3000.00

KOPĀ:
Lēmums nosūtāms: b-bai „Līvõd Īt”
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija
11.
Par finansējumu 2017. gada budžetā biedrībai „Randalist”
G.Laicāns
Pamats
10.01.2017. iesniegums no biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētājas V.Milleres.
Mērķis
Rūpēties par kultūru.
Izvērtējums
Biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētāja V.Millere ir iesniegusi atskaiti par 2016.
gadā piešķirto līdzekļu izlietojumu. Finanšu līdzekļi ir izlietoti atbilstoši mērķim.
Biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētāja V.Millere lūdz Dundagas novada domi
piešķirt finansējumu 2017. gadā EUR 2250,00 apjomā sekojoši:
Pasākuma Pasākuma
Izdevumu apraksts
Izdevumu
Nr
nosaukums un
apmērs
apraksts
atsevišķi
katram
izdevuma
veidam un
kopā
1.
Lieldienas
Olas, kafijas galds, ziedi dāvana
koncerts (spēles,
māksliniekiem.
40,00
rotaļas, atrakcijas). Materiāli dekoru gatavošanai, atrakcijām
un krāsām.
40,00
Kancelejas preces.
10,00
Saimniecības preces.
30,00
Pasākuma nodrošināšanai, sagādei
degviela.
30,00
Kopā
150,00
2.
Kino vakars.
Filmas demonstrēšanas izdevumi.
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3.

Apkārtnes
sakopšanas talka.

Kopā
Tēja, kafija, pusdienas talciniekiem.
Cimdi, melnie maisi, grābeklis.
Atkritumu aizvešana, pasākuma
nodrošināšana, sagādei degviela.
Pļaušanas aukla 2 iepakojumi sezonā
Degviela pļaušanai 6 reizes sezonā

30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00

4.

5.

6.

7.

Apkārtnes
sakopšanas talka,
puķu stādīšana
pirms Slīteres
ceļotāju dienas.

Mazirbes un
piekrastes ciemu
prezentācija
Slīteres ceļotāju
dienas ietvaros.

Kopā
Dārzkopības preces (kūdra, minerālmēsli,
trauks).
Puķu jaunstādi.
Zupa vai biezputra talciniekiem.
Degviela sagādei un pasākuma
nodrošināšanai
Kopā
AKKA, LAIPA
Materiāli izstādes atvēršanai.
Saimniecības preces.
Degviela sagādei, organizēšanai un
pasākuma nodrošināšanai.

30,00
140,00
120,00
100,00
20,00
30,00
270.00
80,00
60,00
60,00
30,00

Kopā
Vasaras saulgriežu Malka.
ugunskurs jūrmalā, Piederumi noformēšanai.
apkārtnes
Degviela sagādei un nodrošinājumam.
noformēšana pie
Minerālmēsli
tautas nama.
Kopā
Amatierteātra
Prezentācijas izdevumi.
izrāde.
Degviela māksliniekiem
Kopā

230,00
30,00
20,00

Tikšanās ar
ievērojamiem
kultūras cilvēkiem.

Autoratlīdzība

80,00

Kopā
Materiāli izstādes atvēršanai
Prezentācijas izdevumi
Muzikāls sveiciens
Degviela sagādei
Kopā
Tulpju sīpolu iegāde
Degviela sagādei
Kopā
Saimniecības preces.

80,00
60,00
40,00
80,00
20,00
200,00
30,00
10,00
40,00
30,00

20,00
10,00
80,00
20,00
30,00
50,00

8.

9

Izstādes,, Līvzeme
2017”atklāšana

10

Tulpju stādīšana

11.

Lāčplēša dienas

14

pasākums.

12.

13.

14.

Ciema egles
iedegšana

Ziemassvētku
pasākums

Pasākumu
nodrošinājums

Degviela filmu, projektora atvešana un
aizvešana.
Kopā
Materiāli egles dekorēšanai.
Saimniecības preces.
Koncerts
Degviela sagādei un pasākumu
organizēšanai.
Degviela māksliniekiem
Prezentācijas izdevumi
Kopā
Prezentācijas izdevumi.
Tīrīšanas līdzekļi saimniecības preces.
Sveces, mantas egles noformēšanai.
Degviela mākslinieku atbraukšanai un
aizbraukšanai.
Degviela sagādei un nodrošinājumam.
Kafijas galds

Kopā
Malkas iegādei.
Elektroenerģijas izdevumu segšanai.
Kopā
Kopā 2017. gadā

30,00
60,00
30,00
30,00
180,00
30,00
30,00
20,00
320,00
20,00
30,00
30,00
30,00
20,00
50,00
180,00
360,00
60,00
420,00
2250,00

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.10/
2017. gada budžetā paredzēt finansējumu Eur 2250,00 biedrības „Randalist” darbības
nodrošināšanai.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Randalist”.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Galvenajai grāmatvedei I.Pivitei, juriskonsultam A.Šturmam.

12.
Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu
Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā
G.Laicāns
Pamats
Likums par pašvaldībām, 21. pants
Dundagas novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi ”Par atsevišķu nedzīvojamo
telpu nomu”
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Mērķis
Veicināt Brīvā laika pavadīšanas centra pakalpojumu attīstību, organizējot izglītojošus
atpūtas, izklaides un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus
Izvērtējums
Viena no Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centra funkcijām paredz organizēt
izglītojošus atpūtas, izklaides un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus, sniedzot
domes apstiprinātus maksas pakalpojumus savā nozarē un telpās citām juridiskām un
fiziskām personām.
Ir izstrādāts iespējamais maksas pakalpojumu cenu apjoms pasākumiem un telpu nomai
Brīvā laika pavadīšanas centrā. Pielikumā tabulas “Par maksas pakalpojumiem Brīvā
laika pavadīšanas centrā” un “Telpu nomas maksa Brīvā laika pavadīšanas centrā”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.11/
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Brīvā laika pavadīšanas centrā, pielikums Nr.1
2. Papildināt Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra iekšējos noteikumus
“Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu” pielikumu, pielikums Nr.2
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

13.
Par kultūras pasākumu plānu 2017.gadam
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa,
2.panta 2.daļas 1.- 8.punkts
Mērķis
Nodrošināt kultūras pasākumu norisi Dundagas novada pašvaldībā.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā
atbilstoši dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām. Dundagas novada pašvaldībā kultūras
vērtību adīšanas, izplatīšanas un saglabāšanas funkciju veic pašvaldības iestāde
“Kultūras pils” un Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienība “Tautas nams”.
Dundagas Kultūras pils un Kolkas Tautas nams ir sagatavojuši 2017. gada kultūras
pasākumu plānu projektus (pielikumā). 2017. gada novada kultūras dzīves
nodrošināšanai ir ietverti pasākumi bērniem; ģimenēm; senioriem; iedzīvotājiem, kuri
sekmē tradicionālo kultūras vērtību izplatīšanu; profesionālās mākslas pieejamība;
gadskārtu ieražas; Valsts svētki; Dundagas novadam raksturīgi kultūras dzīves notikumi;
piemiņas dienas u.c.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.12/
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1. Apstiprināt Kolkas Tautas nama kultūras pasākuma plānu 2017.gadam par
kopējo summu Eur 19 985.
2. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu 2017.gadam par
kopējo summu Eur 27 628.
Lēmums nosūtāms: Kultūras pils; Kolkas pagasta pārvalde
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes
vadītājam A.Pinkenam
14.
Par uzturēšanās izmaksām SIA „Dundagas veselības centrs”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1) SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres iesniegums
no 10.01.2017.;
2) 25.01.2016. gada Līguma grozījumi 01.12.2012. Līgumā par pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu Nr. DD-3-13.3/12/133.
Mērķis
Pakalpojuma apmaksai paredzētā finansējuma iekļaušana 2017. gada budžetā.
Izvērtējums
Pašvaldība ir deleģējusi SIA un SIA apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas
vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves
kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.
Pārvaldes uzdevuma ietvaros SIA sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem
nosaka pašvaldība, izvērtējot SIA sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu.
24.11.2016. ar Domes lēmumu Nr. 224 apstiprināja SIA “Dundagas veselības centrs” vienas
personas dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē 2016. gadā gulošiem ar higiēnas
precēm 23,13 eiro apmērā un 21,93 eiro bez higiēnas precēm. Aprēķins veikts uz 16 klientiem.
Kopējās izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē gadā ir 130 899 eiro, no kurām 81 650 eiro
sedz klientu pensijas un piederīgo izmaksas. Pašvaldības pakalpojums sastāda 49 249 eiro
gadā.
Pēc 2016. gada apstiprinātiem pakalpojumu tarifiem veikts aprēķins par nepieciešamo
finansējumu 2017. gada budžetā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.13/
1. Paredzēt 2017. gadā budžetā finansējumu 49 249 eiro apmērā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai SIA “Dundagas
veselības centrs”.
2. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vienas personas dienas izmaksas
ilgstošajā sociālajā aprūpē 2017. gadā 23,13 eiro gulošiem ar higiēnas precēm un
21,93 eiro bez higiēnas precēm.
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15.
Par uzturēšanās izmaksām aprūpes namā „Stacija”
G.Laicāns
Pamats
2017. gada 9. janvāra iesniegums no „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītājas
D.Ludevikas par finansējuma piešķiršanu biedrības darbības nodrošināšanai 2017. gadā,
pamatojoties uz deleģēšanas līgumu DD-3-13.3/12/20.
Mērķis
Apstiprināt vienas personas aprūpes izmaksas dienā un pakalpojuma apmaksai
paredzētā finansējumu iekļaušana 2017. gada budžetā.
Izvērtējums
Biedrības „Dundagas aprūpes nams – Stacija” vadītāja aprēķinājusi, ka vienai personai
2017. gadā uzturēšanās izmaksas sastāda 14,20 eiro dienā. Kopējās izmaksas gadā ir
36 281 eiro, no kurām 31647,32 eiro sedz aprūpes nama iemītnieku pensijas (90%) un
piederīgo izmaksas. Pašvaldības pakalpojums sastāda 4633,68 eiro gadā. 2017.gada
budžets 36281 eiro aprēķināts vidēji 7 cilvēkiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.14/
1. Apstiprināt 14,20 eiro apmērā vienas personas aprūpes izmaksas dienā
„Dundagas aprūpes namā „Stacija”.
2. Paredzēt 2017. gada budžetā finansējumu 4633,68 eiro apmērā
pakalpojuma apmaksai.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Dundagas aprūpes nams – Stacija”

16.
Par finansējumu grāmatai „Dundagas novads- tradicionālā un mūsdienu kultūra”
G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Roderts
Pamats
1. Iesniegums no Apgāda “Zinātne” vadītājas Ingrīdas Segliņas;
2. Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts, otrās daļas 6.punkts.
Mērķis
Piedalīties grāmatas izdošanā, lai iedzīvotāji iegūtu vērtīgu kultūras liecību par
tradīcijām, kuras iedzīvojušās mūsdienās, kā arī par godu Dundagas pagasta 150
pastāvēšanas gadiem.
Izvērtējums
Apgāda “Zinātne” vadītāja Ingrīdas Segliņa ir iesniegusi tāmi un lūdz līdzfinansēt
grāmatu uz 384 lapas pusēm un, kura tiks tiražēta 900 eksemplāros. Grāmatu
sastādītājas ir Dr. habil. philol. Janīna Kursīte un Dr. philol. Jolanta Stauga .

18

Nr.
p.k.

Izdevumu uzskaitījums
(norādot mērvienību, daudzumu,
darba samaksas veidu)

1.

Autortiesību maksājums (teksts,
ilustrācijas)
Atlīdzība sastādītājām
Zinātniskā redaktūra 13,5 aut.l.
Redaktūra latv. val. 13,5 aut.l.
Redaktūra angļu val. 1,0 aut.l.
Korektūra 14,5 aut.l.
Atlīdzība grāmatas māksliniekam
(vāka dizains, 50 attēlu datorapstrāde,
Iekšlapu mākslinieciskā maketa
izveide
Tipogrāfijas darbu izmaksas (iesk.
poligrāf. materiālus) Jelgavas
tipogrāfija
Projekta administrēšana
Citi izdevumi:
īre, komunālie izdevumi
Reklāmas izdevumi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavisam kopā:

Projekta
kopējie
(EUR)
iesk. nod.

Izdevumi
Dundagas
nov.
pašvaldības
līdzfinansēj.
(EUR)

No VKKF
piepras.
(EUR)

-800,00
842,16
680,40
70,00
507,50
579,84

800,00

500,00

532,22

500,00

4562,99

3000,00

1500,00

3500,00

2800,00

220,00
209,00
180,00
9184,11

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (G.Abaja)
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.15/
Paredzēt 2017. gada budžetā finansējumu 3500,00 eiro apmērā grāmatas „Dundagas
novads-tradicionālā un mūsdienu kultūra” līdzfinansēšanai. Līgumā iekļaut punktu par
pašvaldības nodrošinājumu ar 300 izdevuma bezmaksas eksemplāriem.

17.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
G.Laicāns
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.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
10.01.2017. vēstule nr. 00991/005/2017-NOS (saņemta Dundagas novada
pašvaldībā 12.01.2017. un iereģistrēta ar numuru DD-3-31.2/17/29).
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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 xxxxxx) īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā
no 15.10.2001. ir dzīvokļa īpašums „Baraka” – 1 ar kadastra nr. 8862 900 0022. Īpašuma
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā nr. 3931.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.
panta pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par
minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās
daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā
termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 26.01.2017. minētajai
personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Baraka” – 1:
1) zemei 150,42 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 54,73 €,
2) ēkai 75,45 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 27,50 €.
Dundagas novada pašvaldība 12.01.2017. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas
Agneses Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/17/29), kurā lūgts ziņot vai
nekustamam īpašumam „Baraka” – 1 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, jo uz
minēto (Vārds, uzvārds) īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts, ka, ja
minētajam nekustamam īpašumam ir nodokļa parāds, ir iespējama iesniegt lēmumu par
nodokļu parāda piedziņu.
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 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.16/
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds) (personas kods xxxxxx) par īpašumu „Baraka” – 1
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 225,87 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi 95,69 € (deviņdesmit pieci eiro un 69 centi) un
nokavējuma naudu 54,73 € (piecdesmit četri eiro un 73 centi), kopā 150,42 €
(viens simts piecdesmit eiro un 42 centi);
2) pamatparāds par ēku 47,95 € (četrdesmit septiņi eiro un 95 centi) un
nokavējuma naudu 27,50 € (divdesmit septiņi eiro un 50 centi), kopā 75,45 €
(septiņdesmit pieci eiro un 45 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 Agnesei Biķei.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
18.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rāvas”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 18.01.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 18.01.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/24-L).
2. Dundagas novada domes 24.11.2016. sēdes lēmums Nr.228 (protokols Nr.14, 7.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rāvas”.
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 „Rāvas (kadastra Nr. 8850 017 0137) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0137 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr.228 (protokols Nr.14, 7.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rāvas” (turpmāk - lēmums Nr.228) tika
atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rāvas” ar kadastra Nr.
8850 017 0137 (turpmāk - nekustamais īpašums „Rāvas”) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0137, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Rāvas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0137 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 „Rāvas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0137 divās atsevišķās zemes vienībās, aptuveni 5,1 ha, un 3,8 ha
platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Rāvas”, bet
zemes vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Mežrāvas”.
„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.
Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt pa nodibinātu
servitūta ceļa teritoriju, tad pa projektēto ceļa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības
projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai.
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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 (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.17/
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rāvas” ar kadastra Nr.
8850 017 0137 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0137 sadalīšanai
divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 5,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Rāvas” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. 3,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Mežrāvas” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Jānim Rutkim – janis.rutkis@latvijasmernieks.lv.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
19.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Anši”
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 22.12.16. lēmums Nr.15, 2.p „Par nekustamo īpašumu
maiņu”.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
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” 88.3. un 97.3. punkts.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punkts.
5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Anši” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
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Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Anši” ar kadastra Nr. 8850 008 0061 atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, tā kopējā platība ir 35,7 ha un tas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0061 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Anši”).
Nekustamā īpašuma „Anši” īpašnieks ir Dundagas novada pašvaldība (turpmāk –
Pašvaldība). Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.12.16. lēmuma Nr.15 2.p. „Par
nekustamo īpašumu maiņu”, Pašvaldība ir nolēmusi piedāvāt AS „Latvijas valsts meži”
mainīt nekustamo īpašumu „Upes 4” ar kadastra Nr. 8850 020 0196 pret līdzvērtīgu
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Tā kā līdzvērtīgs īpašums būtu daļa no nekustamā īpašuma „Anši”, ir nepieciešams
sadalīt nekustamā īpašuma „Anši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0061 divās daļās, veidojot jaunus nekustamos īpašumus ar aptuveno platību 20,2 ha un
15,5 ha.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam
grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamais īpašums „Anši” atrodas
funkcionālajā „Mežu teritorija” (M).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3.
punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M)
vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Anši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0061 divās daļās, veidotos aptuveni 20,2 ha un 15,5 ha lielas zemes vienības, līdz ar to
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Jaunveidojamām zemes vienībām piekļūšana plānojama pa jaunu ceļa servitūtu.
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 pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret – nav, atturas –2 (A.Roderts, G.Abaja)
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.18/
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Anši” ar kadastra Nr.
8850 008 0061 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0061, sadalot to divās
daļās (pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5.
Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
20.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
Ziņo I.Bekmane-Avota; G.Laicāns
20.1. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 14.12.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
14.12.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/542-A.
2. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.punkts.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
4. Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmums Nr.54 „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu”.
5. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkts.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs
nekustamajam īpašumam „Pāces iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0233, kurš atrodas
Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 1,7000 ha lielas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0233 uz kuras atrodas
ēkas:
1) dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0233 001;
2) kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0233 002;
3) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0233 003 un 8850 020 0233 004, ēku
lietotājs (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) (turpmāk - (Vārds, uzvārds)).
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmumu Nr.54 „Par zemes
lietošanas tiesību pārtraukšanu” (Vārds, uzvārds) ir noteiktas nomas pirmtiesības uz
nekustamā īpašuma „Pāces iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0233, apbūvēto zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0233.
Starp Pašvaldību un (Vārds, uzvārds) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/110
ar termiņu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.janvārim.
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Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.punkts nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
(Vārds, uzvārds) ir iesniedzis Pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu uz 12 gadiem.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un
14.punktu 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).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.19/
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pāces iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0233
iznomāšanai.
2. Starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) noslēgto nomas
līgumu par nekustamo īpašumu „Pāces iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0233 pagarināt
uz 12 gadiem.
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 personīgi (Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

20.2. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 05.01.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
05.01.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/9-L).
2. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.punkts.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
4. Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmums Nr.54 „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu”.
5. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkts.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
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Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs
nekustamajam īpašumam „Apentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0138, kurš atrodas Sūdes
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 0,3100 ha lielas apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0138 uz kura atrodas ēkas:
1) dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0138 001;
2) saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0138 002;
3) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0138 003, ēku lietotājs (Vārds, uzvārds)
(p.k.xxxxxx) (turpmāk – (Vārds, uzvārds)).
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmumu Nr.54 „Par zemes
lietošanas tiesību pārtraukšanu” (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) (turpmāk – (Vārds,
uzvārds)) ir noteiktas nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „Apentiņi” ar kadastra
Nr. 8850 015 0138 apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0138.
Starp Pašvaldību un (Vārds, uzvārds) dēlu (Vārds, uzvārds) tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. 8-2.1/124 ar termiņu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.janvārim.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Likums) 25.panta 2.punkts nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes
nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts.
(Vārds, uzvārds) ir iesniedzis Pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un
14.punktu 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).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.20/
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Apentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0138 iznomāšanai.
2. Starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) noslēgto nomas
līgumu par nekustamo īpašumu „Apentiņi” ar kadastra Nr. 8850 020 0138 pagarināt
uz 10 gadiem.
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 personīgi (Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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20.3.Pamats
1. (Vārds, uzvārds)16.01.2017. iesniegums.
2.
Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.punkts.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
4. Dundagas pagasta padomes 23.07.2007. lēmums Nr.206 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”.
5. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkts.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamajam
īpašumam „Pīlādži” ar kadastra Nr. 8850 017 0090, kurš sastāv no 1,9300 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0090 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pīlādži”) un atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 23.07.2007. lēmumu Nr.206 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) (turpmāk – (Vārds, uzvārds)) ir
noteiktas nomas pirmtiesības uz nekustamo īpašumu „Pīlādži”.
Starp Pašvaldību un (Vārds, uzvārds) tika noslēgts nekustamā īpašuma „Pīlādži” nomas
līgums Nr.8-2.1/127 ar termiņu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.janvārim.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.punkts nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes
nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
(Vārds, uzvārds) ir iesniedzis Pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas
līgumu uz 5 gadiem.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un 14.punktu 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).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi
gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.21/
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pīlādži” ar kadastra Nr. 8850 017 0090 iznomāšanai.
2. Starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) noslēgto nomas
līgumu par nekustamo īpašumu „Pīlādži” ar kadastra Nr. 8850 017 0090 pagarināt uz 5
gadiem.
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: Nododams personīgi (Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

20.4. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) 11.01.2017. iesniegums, reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 11.01.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/17 -N.
2. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.punkts.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
4. Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmums Nr.54 „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu”.
5. Dundagas novada domes 23.02.2012. lēmums Nr.52 „Par zemes nomas līgumu
pagarināšanu”.
6. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkts.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs
nekustamajam īpašumam „Ievlejas 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0302, kurš sastāv no
0,06 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0302 un
atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ievlejas 6”).
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmumu Nr.54 „Par zemes
lietošanas tiesību pārtraukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.54) (Vārds, uzvārds) (p.k.
xxxxxx) (turpmāk - (Vārds, uzvārds)) ir noteiktas nomas pirmtiesības uz nekustamo
īpašumu „Ievlejas 6”.
Pamatojoties uz Dundagas novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr.52 „Par zemes
nomas līgumu pagarināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.52), starp Pašvaldību un (Vārds,
uzvārds) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.1/170 ar termiņu no 2012.gada
15.martam līdz 2017.gada 1.janvārim.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Likums) 25.panta 2.punkts nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes
nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts.
(Vārds, uzvārds) ir iesniegusi Pašvaldībā iesniegumu Nr.DD-3-26.2/17/17-N ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.1/170 uz 10 gadiem.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un
14.punktu 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).
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Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.22/
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ievlejas 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0302 iznomāšanai.
2. Starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) noslēgto nomas
līgumu Nr.2.1/170 par nekustamo īpašumu „Ievlejas 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0302
pagarināt uz 10 gadiem.
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 personīgi (Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

20.5. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 16.01.2017. iesniegums.
2. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.punkts.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
4. Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmums Nr.54 „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu”.
5. Dundagas novada domes 23.02.2012. lēmums Nr.52 „Par zemes nomas līgumu
pagarināšanu”.
6. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punkts.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs
nekustamajam īpašumam „Ievlejas 33” ar kadastra Nr. 8850 020 0329, kurš sastāv no
0,067 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0329 un
atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ievlejas 33”).
Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 26.02.2007. lēmumu Nr.54 „Par zemes
lietošanas tiesību pārtraukšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.54) (Vārds, uzvārds)
(p.k.xxxxxx) (turpmāk – (Vārds, uzvārds)) ir noteiktas nomas pirmtiesības uz nekustamo
īpašumu „Ievlejas 33”.
Pamatojoties uz Dundagas novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr.52 „Par zemes
nomas līgumu pagarināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.52), starp Pašvaldību un (Vārds,
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uzvārds) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.1/169 ar termiņu no 2012.gada
15.martam līdz 2017.gada 1.janvārim.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Likums) 25.panta 2.punkts nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes
nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts.
(Vārds, uzvārds) ir iesniegusi Pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts 16.01.2017. ar
Nr.DD-3-26.2/17/22-V), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.1/169 uz 10
gadiem.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un
14.punktu 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).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas
līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.23/
1.
Piekrist nekustamā īpašuma „Ievlejas 33” ar kadastra Nr. 8850 020 0329
iznomāšanai.
2. Starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) noslēgto nomas
līgumu Nr.2.1/169 par nekustamo īpašumu „Ievlejas 33” ar kadastra Nr. 8850 020 0329
pagarināt uz 10 gadiem.
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 personīgi (Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
21.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Eniņi”
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „V.B. Meža serviss” 03.01.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 03.01.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/3-V).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
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
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teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3. un 97.3. punkts.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punkts.
5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Eniņi” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Eniņi” ar kadastra Nr. 8850 027 0003 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Eniņi”) atrodas Sausteres ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tā
kopējā platība ir 101,0 ha, tas sastāv no:
1) 28,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025
0002,
2) 9,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021
0007;
3) 63,8 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0003.
Nekustamā īpašuma „Eniņi” īpašnieks SIA „V.B. Meža serviss” lūdz atļauju nekustamā
īpašuma „Eniņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0003 sadalīt divās
daļās, atdalot aptuveni 39,8 ha lielu zemes gabalu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam
grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamais īpašums „Eniņi” atrodas
funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija” (M).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3.
punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M)
vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3.
punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības
teritorijā (L) ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Eniņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 027
0003 divās daļās, veidotos aptuveni 39,8 ha un 24,0 ha lielas zemes vienības, līdz ar to
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Vienai no jaunveidojamām zemes vienībām piekļūšana iespējama no valsts reģionālā
autoceļa P-125 Talsi – Dundaga – Mazirbe, otrai jaunveidojamai zemes vienībai piekļuve
plānojama pa jaunu ceļa servitūtu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes
nosacījumus.
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, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.24/
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Eniņi” ar kadastra
Nr. 8850 027 0003 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0003, sadalot to
divās daļās (pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA „V.B. Meža serviss”, „Pļavsargi”, Alsungas nov., LV-3306.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
22.
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Latvijas Aptieka” 21.12.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 22.12.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/566-L).
2. Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 2.daļa, 29.panta 2.daļa,
30.pants.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pils iela 6A” iegūšana īpašumā.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pils iela 6A” ar kadastra Nr. 8850 020 0026 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pils iela 6A”) kopplatība ir 0,0745 ha, tas atrodas Dundagas
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0509 uz kuras atrodas aptieka ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0410 002.
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 ciema teritorijas
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funkcionālais zonējums” nekustamais īpašums „Pils iela 6A” atrodas funkcionālajā zonā
„Publiskās apbūves teritorija” (P).
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvadība) ir saņēmusi SIA „Latvijas
Aptieka” 21.12.2016. iesniegumu, kurā lūgts atļaut iegūt īpašumā un attiecīgi izsniegt
izziņu par piekrišanu nekustamā īpašuma „Pils iela 6A” iegūšanu īpašumā.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – Likums)
28.panta 2.daļu darījumu subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt
īpašumā, ievērojot šā Likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā
kārtībā.
SIA „Latvijas Aptieka” iegādājoties nekustamo īpašumu „Pils iela 6A” nepastāv Likuma
29.panta 2.daļā noteiktie ierobežojumi.
Saskaņā ar Likuma 30.panta 1.daļu šā Likuma 28.panta ceturtajā daļā minētās
personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniedz iesniegumu tā novada domei, kuras
teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas
mērķi un pievieno darījuma akta norakstu.
SIA „Latvijas Aptieka” Pašvaldībā ir iesniegusi iesniegumu, kurā norādīts, ka
zemesgabalam netiks mainīts pašreiz spēkā esošais izmantošanas mērķis saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem Nr.10 un ir pievienots darījuma akta noraksts.
Saskaņā ar Likuma 30.panta 2.daļu novada dome izskata iesniegumu. Ja zemes
turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada
pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, un ir ievēroti šā Likuma 29.pantā
minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai
īpašumā. Piekrišana noformējama izziņas veidā, kuru paraksta novada domes
priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī darījuma rezultātā īpašumā iegūstamās zemes
izmantošanas mērķis. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja
tam pievienota minētā izziņa. Piekrišanas atteikumu darījuma pusēm ir tiesības
pārsūdzēt tiesā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.25/
Piekrist, ka SIA „Latvijas Aptieka” iegūst īpašumā nekustamo īpašumu „Pils iela 6A” ar
kadastra Nr. 8850 020 0026.
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: SIA „Latvijas Aptieka” – Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114.; SIA
„Dundagas Veselības centrs”
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
23.
Par nekustamā īpašuma "Kaņķumkārļi" platības precizēšanu
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Ventmetrs” 30.12.2016. iesniegums Nr. 883/2016 (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 04.01.2016. ar Nr. DD-3-31.1/17/9).
2. Dundagas pagasta zemes komisijas 18.08.1997. sēdes protokols Nr.21.
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3. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
188., 287.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Kaņķumkārļi” platības precizēšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Kaņķumkārļi” ar kadastra Nr. 8850 019 0031 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Kaņķumkārļi”) kopplatība ir 4,4 ha, tas atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
8850 019 0031 uz kuras atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0031
001 un kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0031 002.
SIA „Ventmetrs” veic pirmreizējās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus un plānu
izgatavošanu nekustamā īpašuma „Kaņķumkārļi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu
8850 019 0031 atbilstoši Dundagas pagasta zemes komisijas 18.08.1997. sēdes
protokolam Nr.21 (turpmāk – protokols). Atbilstoši protokola 4.punktam tika nolemts
1,0 ha zemes rezervēt mājas uzturēšanai, to piešķirot pēc mantojuma nokārtošanas.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra teksta un telpiskajiem datiem, dzīvojamās
mājas „Kaņķumkārļi” uzturēšanai izveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0031 platība ir 4,4 ha un robežas visā perimetrā ir faktiski iepriekš noteiktas,
zemes reformas gaitā veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus un sagatavojot
zemes robežu plānus pierobežnieku zemes vienībām.
Veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu
8850 019 0031, tās platība aprēķināta 4,15 ha. Izvērtējot uzmērītās zemes vienības
platību, konstatēta platības atšķirība, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr.
1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1019)
188.punktā norādīto pieļaujamo platību atšķirību.
Platību atšķirība radusies, jo 1997. gadā izgatavots pierobežnieka ar nosaukumu
„Kārlēni” zemes robežu plāns 25,8 ha platībā, kaut gan ar pašvaldības lēmumu šī zemes
gabala platība bija noteikta 29,0 ha.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1019 287.punktam veicot pirmreizējo zemes
kadastrālo uzmērīšanu, mērnieks izvērtē zemes vienības platību. Ja konstatē platību
atšķirību, kas pārsniedz šo noteikumu 188.punktā norādīto, mērnieks sagatavo zemes
robežu plāna projektu un pavadvēstuli par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību un
nosūta ierosinātājam tālākai iesniegšanai vietējā pašvaldībā precizējoša lēmuma
pieņemšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.26/
Precizēt nekustamā īpašuma „Kaņķumkārļi” ar kadastra Nr. 8850 019 0031 (pielikums)
platību no 1,0 ha uz 4,15 ha.
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:
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1. SIA „Ventmetrs”: ventmetrs@ventmetrs.lv.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

24.
Par nekustamā īpašuma "Ievlejas 81" platības precizēšanu
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.3.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Ievlejas 81” platības precizēšana.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Ievlejas 81” ar kadastra Nr. 8850 020 0373 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Ievlejas 81”) atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, tā tiesiskais valdītājs ir Dundagas novada pašvaldība un tas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0373.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra teksta datiem nekustamā īpašuma „Ievlejas
81” platība ir 0,0600 ha, savukārt atbilstoši telpiskajiem datiem tā platība ir 0,1519 ha.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu, par atšķirību starp Kadastra
informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas
pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz pašvaldībai piekrītošajām
zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo pašvaldību, kas
pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra
informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās
pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības platību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.27/
Precizēt nekustamā īpašuma „Ievlejas 81” ar kadastra Nr. 8850 020 0373 (pielikums)
platību no 0,0600 ha uz 0,1519 ha.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs:
kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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25.
Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu
Ziņo S.Kokoreviča; G.Laicāns, G.Abaja
Pamatojums
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.
panta trešā daļa
Mērķis
Nodrošināt vēlētāju iespēju piedalīties 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās
iespējami tuvāk dzīvesvietai
Izvērtējums
Dundagas novadā darbojas 5 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem viens, Kaļķu vēlēšanu
iecirknis (Nr. 836), līdz šim atradās Kaļķu ciema „Vārpniekos” bibliotēkas telpās.
2016.gadā, pašvaldībai izbeidzot telpu nomas līgumattiecības ar īpašnieku,
bibliotēka no īpašnieka mājas „Vārpnieki” tika pārvietota uz Kaļķu ciema „Ozoli” – 1 .
Ir secināts, ka jaunās bibliotēkas telpas ir piemērotas vēlēšanu iecirkņa ierīkošanai
un sekmīgai vēlēšanu procesa norises nodrošināšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.28/
Lūgt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt vēlēšanu iecirkņa Nr.836 atrašanās
vietas maiņu no „Vārpnieki”, Kaļķu c., Dundagas pagasts, Dundagas novads uz „Ozoli” –
1, Kaļķu c., Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Lēmums nosūtāms: Centrālā vēlēšanu komisija
26.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības
komisiju darbam ar riska ģimenēm sastāvā
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska
ģimenēm nolikuma 10. punkts
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības
komisiju darbam ar riska ģimenēm.
Izvērtējums
Norika Segliņa Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm
sastāvā ir iekļauta un par komisijas priekšsēdētāju iecelta ar Dundagas novada domes
2015.gada 17.decembra lēmumu Nr. 255 (prot.Nr.14., 18.§) .
2017.gada 10.janvārī saņemts komisijas priekšsēdētājas N.Segliņas iesniegums ar
lūgumu atbrīvot viņu no komisijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.29/
Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm
sastāvā:
1) Atbrīvot Noriku Segliņu no komisijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas, atstājot
sastāvā kā komisijas locekli
2) Komisijas sastāvā iekļaut sociālo darbinieci Elīzu Dambergu
3) Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Elīzu Dambergu.
Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālajā sadarbības komisijai darbam ar riska
ģimenēm
27.
Par atbrīvošanu no Sporta komisijas
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma 5. punkts – komisijas sastāvu
apstiprina dome
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā
Izvērtējums
Dundagas novada Sporta komisijas sastāvā ar Dundagas novada domes 2016. gada 27.
oktobra lēmumu Nr. 223 (prot.Nr.13., 20.p.) ir iekļauts Alnis Auziņš.
Alnis Auziņš lūdz atbrīvot no Sporta komisijas locekļa pienākumu pildīšanas (reģistrēts
iesniegums ar Reģ.Nr. DD-3-26.2/17/1-A)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.30/
Izdarīt grozījumus Sporta komisijas sastāvā: izslēgt no komisijas sastāva Alni Auziņu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
28.
Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns
Pamats:
28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2017.
gadam.
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Izvērtējums:
Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā
gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (EKK) iekļauj šādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā
gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un
Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā
audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot
prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus un
maksājumus (EKK 1170));darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un
darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170)) mācību, darba un
dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību,
darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120));pakalpojumu
samaksa (EKK 2200):pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi
par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas
tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot
transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK
2300):izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310);kurināmais
un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322));zāles,
ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340);kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli (EKK 2350);valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));mācību
līdzekļi un materiāli (EKK 2370);izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);bibliotēku
krājumi (EKK 5233).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.31/
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme
un viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”.
5. Pielikums Nr. 5. „Dundagas novada Kolkas pagasta internāts „Rūķu nams”
izdevumu tāme un viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta,
atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”.
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29.
Par 2016.gada budžeta izpildi
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2016. gada budžeta
izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 26.01.2017. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu EUR 4 172 711,01 un izdevumu EUR 3 931 435,52 apmērā
izpildi, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 134 949,55 un izdevumu EUR 120 669,22
apmērā izpildi, ziedojumu budžeta ieņēmumu EUR 2 768,08 un izdevumu EUR 3 946,60
apmērā izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu EUR 223 792 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 40 514
apmērā, ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 4 580, datus par budžeta deficīta
finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai
un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī
parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.
2016. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. ir EUR 223 792, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 54 794 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR
329 562.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.32/
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošos noteikumus
Nr.2 „Par Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi.”
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai
30.
Par budžetu 2017.gadam
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Pirvits, A.Roderts, G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Grīvāne
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Izvērtējums:
Dundagas novada 26.01.2017. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2017. gadam tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
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noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta
ieņēmumu EUR 4 096 244, izdevumu EUR 4 312 890 un finansēšanas plānu EUR 223
045,00 apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 136 073,00, izdevumu EUR 141 780,00
un finansēšanas plānu EUR 54 795,00 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžeta
finansēšanas plānu EUR 3 401,00 apmērā.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu EUR 329 562 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 795,00
apmērā, ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 3 401,00, datus par budžeta deficīta
finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai
un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī
parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.
2017. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. ir EUR 6 399, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 49 088, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 3 401.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
/Lēmums Nr.33/
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošos noteikumus
Nr.3 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai

Nākamā jautājuma vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniecei Andrai
Grīvānei.

31.
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
A.Grīvāne
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmā daļa
Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 23.janvārī saņemts domes
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 2 kalendārās
nedēļas ilgu atvaļinājumu, tas ir, no 2017.gada 30.janvāra līdz 2017.gada 12.februārim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu
atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (L.Pavlovska-Dišlere, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; balsošanā nepiedalās
G.Laicāns
/Lēmums Nr.34/
NOLEMJ:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam 2
kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2017.gada 30.janvāra
līdz 2017.gada 12.februārim) par laika periodu no 2016.gada 14. decembra līdz
2017.gada 13.jūnijam.
Lēmuma projekta sagatavotājs
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejas vadītāja
Sandra Kokoreviča
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai,
Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Sēde slēgta plkst. 14.51.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 30.01.2017.

G.Laicāns

Protokolēja
Protokols parakstīts 30.01.2017.

S.Kokoreviča
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