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.3.
2017.gada 23. martā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.01
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Gunta
Abaja, Una Sila, Andra Grīvāne, Ansis Roderts, Linda Pavlovska-Dišlere, Guntis Pirvits
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,
NĪN administratore Sintija Gāliņa, projektu vadītāja Baiba Reimane, galvenā
grāmatvede Ilze Pirvite, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, Kolkas pagasta
pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Kolkas pamatskolas direktore Antra Laukšteine,
izglītības speciālists Dinārs Neifelds, pils direktore Baiba Dūda, bāriņtiesas
priekšsēdētāja Daina Dēvita
SIA „Talsu Vēstis” žurnāliste Aiga Naudiņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts iekļaut sēdes darba kārtībā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā skatīto jautājumu „Par Bāriņtiesas darbību”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā 24. punktu - Par Bāriņtiesas darbību
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, 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 nepieciešamajiem grozījumiem Kubalu skolas muzeja budžetā
3. Par izmaiņām dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā
4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
5. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2017. gadā
6. Par projektu konkursu "Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem" 2017.gadā
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7. Par neparedzētiem izdevumiem rentgena kabineta remontam Pils ielā 6
8. Par zemes nomas līguma slēgšanu
9. Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Anši” atsavināšanas cenu
10. Par nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” cirsmu izsoļu rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Eniņi”
13. Par nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” sadalīšanu
14. Par nekustamā īpašuma "Strautmaļi" sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
16. Par medību tiesību nomu
17. Par komisijas nosaukuma maiņu
18. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
19. Par sociālā dienesta darbību
20. Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
21. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā
22. Par Kolkas pamatskolas darbību
23. Par Dundagas pils un „Pastnieki” stratēģiju
24. Par Bāriņtiesas darbību
Dažādi jautājumi
1.
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par aktualitātēm martā:
1. Par projektu īstenošanas uzsākšanu
2. Par organizatoriskiem jautājumiem iestāžu darbā (Sociālais dienests, Bāriņtiesa,
Kolkas pamatskola)
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par LPS domes sēdē apspriestajiem
jautājumiem.
2.
Par nepieciešamajiem grozījumiem Kubalu skolas muzeja budžetā
G.Laicāns
PAMATOJUMS

1. Nepieciešamība muzeja darba vajadzībām iegādāt daudzfunkciju (printeris,
kopētājs, skeneris) iekārtu, līdz šim lietotai iekārtai salūstot
2. Finansējuma nodrošinājums Dundagas novada pašvaldības pieteiktā (Kubalu
skolas – muzeja (turpmāk – Muzeja) sagatavotā) un VKKF daļēji atbalstītā
projekta – Muzejpedagoģisko programmu “Pārkrievošanās perioda izaicinājumi
Kurzemes pagastskolās” un “A maizs kūl uz skuol: viena diena Dundagas Kubalu
skolā” izstrāde un ieviešana” (turpmāk – Projekta) īstenošanai. Projekta mērķis ir
papildināt muzeja piedāvājumu ar saistošām muzejpedoģiskām programmām,
kas interesantā veidā spētu izglītot bērnus, jauniešus, pieaugušos.
MĒRĶIS
1. Nodrošināt Muzeja darba vajadzībām un tā apmeklētāju apkalpošanai
nepieciešamā tehniskā aprīkojuma pieejamību
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2. Nodrošināt finansējumu Dundagas novada pašvaldības iesniegtā un VKKF daļēji
atbalstītā Projekta sekmīgai īstenošanai
IZVĒRTĒJUMS
Salūstot jau ilgstoši (kopš 2005.gada) lietotai daudzfunkciju iekārtai (printeris,
kopētājs, skeneris) Kyocera FS-1118 saņemts 4Print SIA servisa atzinums par bojājuma
izmaksām 222,26 EUR (neietverot servisa darba izmaksas). Ievērojot iekārtas
nolietojumu un tās atjaunošanas izmaksas pašvaldības komisija, atzinusi iekārtas
atjaunošanu par ekonomiski nepamatotu un pieņēmusi lēmumu par tās norakstīšanu.
Muzeja vadītājs veicies cenu aptauju un iegādājis jaunu daudzfunkciju iekārtu (printeris,
kopētājs, skaneris) par summu 313,00 EUR. Muzeja budžetā 2017. gadam nav plānota
pamatlīdzekļu iegāde. Nepieciešami budžeta grozījumi budžeta tāmes sadaļā ietverot
summu 313,00 EUR.
Dundagas novada Domes apstiprinātā (lēmums Nr.86 (prot. Nr.5., 3§)
28.05.2016) Muzeja “Darbības un attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam” par vienu no
Muzeja darbības prioritātēm atzīta nepieciešamība “bagātināt muzeja piedāvājumu ar
izglītojošām programmām” (p. 2.5.7.); plānotie muzeja darbības kvantitatīvie rādītāji
paredz muzeja pedagoģisko programmu piedāvājumu palielināt ar trim jaunām
programmām (p. 3.2.1.).
2016. gadā muzeja vecākā speciāliste Zviedrijā, Kalmāras lēnes muzejā, apguva
muzejpedoģisko metodi “Ceļojums laikā” un saņēma sertifikātu par šīs metodes
plānošanu un ieviešanu.
VKKF vēstulē (23.02.2017 Nr. 2017-1-KMA-M04027-P) ir apstiprinājis
finansējuma piešķīrumu 2000.00 EUR (prasītais finansējums 3381,95 EUR) apjomā
Muzeja sagatavotajam un Dundagas novada pašvaldības iesniegtajam Projektam,
norādot termiņu finansējuma līguma noslēgšanai - 24.03.2017.
Sekmīgai Projekta īstenošanai nepieciešams veikt Muzeja budžeta grozījumus 1381,95
EUR apjomā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.56:
1. Muzeja darba vajadzībām un tā apmeklētāju apkalpošanai nepieciešamās
daudzfunkciju iekārtas (printeris, kopētājs, skeneris) iegādei izdarīt grozījumus
Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja budžetā, novirzot
līdzekļus 313 EUR apjomā no sadaļas “Atalgojums” (1150) budžeta izdevumu
sadaļā “Pamatlīdzekļi” (5238). Ievērojot apkopējas amata vietas vakanci, Muzeja
budžetā janvāra un februāra mēnešos ieekonomēti līdzekļi 380 EUR apjomā.
2. Lai nodrošinātu finansējumu Dundagas novada pašvaldības iesniegtā un VKKF
daļēji atbalstītā Projekta sekmīgai īstenošanai, Muzeja budžeta sadaļā “Pārējie
iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi” (2279) rezervējami 1382 EUR.
2017.gadā apturēt vai ierobežot finansējumu šādiem plānotajiem pasākumiem:
uzkrājušos atkritumu (pļautās zāles, savākto lapu) transportēšana (400 EUR),
dizaina risinājumu izstrāde skolas un saimniecības ēkas ekspozīcijām (400 EUR),
muzeja krājuma priekšmetu restaurācija (582 EUR)).

3

3.
Par izmaiņām dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants, 7.panta sestā daļa,
14.panta septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa; Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts; likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmā daļa, 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta
pirmā un trešā daļa; likuma “
Mērķis
Noteikt efektīvu ar dzīvojamo telpu izīrēšanu saistītu jautājumu risināšanas kārtību
Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldības dome 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā noteica, ka lēmumu par palīdzības
sniegšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija.
Ņemot vērā iepriekš minēto ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada
24.marta lēmumu Nr.57 “Par nolikuma projektu “Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas
nolikums”” un Nr.58 “Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisiju” tika izveidota Dzīvojamo
telpu izīrēšanas komisija un ievēlēti tās locekļi.
2.
Dundagas novada pašvaldības dome 2016.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.141
“Par saistošo noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” pieņemšanu, grozījumu izdarīšanu pavadošos
normatīvajos aktos un uzdevumiem Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai”, kura 3., 4. un
5.punktā Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai tika uzdots
paveikt vairākus uzdevumus.
3.
Līdz šim brīdim neviens no minētajiem uzdevumiem lēmumā noteiktajā termiņā nav
izpildīts. Ņemot vērā, ka komisijas locekļi neatrodas “klasiskās” darba attiecībās ar
pašvaldību, ir ierobežotas iespējas ietekmēt komisijas darbu, piemēram, efektīvi nodrošināt tai
noteikto termiņu ievērošanu. Komisijas locekļus saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu komisijas locekļus ievēlē pašvaldības dome.
Pašvaldības dome ir arī tā, kas var komisijas locekli atbrīvot no amata. Apstākļos, kad būtiski
nepieciešams ievērot noteiktos termiņu, šāds darba organizācijas modelis nav efektīvs –
efektīvāk būtu, ja uzdevumi tiktu uzdoti iestādei, kurai tad ir plašākas iespējas efektīvi risināt
darba organizācijas jautājumus. Turklāt darbam komisijās cilvēkus visbiežāk ir jāpierunā, kas
ir vēl viens apstāklis neefektīvam darbam un neefektīvai komisijas personāla veidošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.57:
1. Pieņemt Dundagas novada domes 2017.gada 23.marta iesniegto saistošo noteikumu
Nr. 6 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu (pievienots
1.pielikumā).
2. Pieņemt Dundagas novada domes 2017.gada 23.marta iesniegto saistošo noteikumu
Nr. 7 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai
ar dzīvojamo telpu” projektu (pievienots 2.pielikumā).
4

3. Ar 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.57 ““Par nolikuma
projektu “Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums””.
4. Ar 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.58 ““Par Dzīvojamo
telpu izīrēšanas komisiju”.
5.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai mēneša laikā pēc
1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās sagatavot izskatīšanai domes sēdē
lēmumprojektus par dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu visām dzīvojamām telpām,
kurām šāds statuss noteikts (ņemt vērā līdz šim noslēgto īres līgumu termiņus).
6. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai pēc 1. un 2.punktā minēto
saistošo noteikumu spēkā stāšanās negatavot lēmumprojektus par jaunu dienesta dzīvojamo
telpu īres līgumu slēgšanu un esošo īres līgumu pagarināšanu.
7. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 2 mēnešu laikā pēc 1. un
2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās sagatavot izskatīšanai domes sēdē
lēmumprojektus par speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu statusa noteikšanu.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai

4.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu”
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants, 43.panta trešā daļa
Mērķis
Grozīt līdzfinansējuma apmēru un paplašināt projektu realizēšanas vietu uzskaitījumu.
Izvērtējums
Par lietderīgāku šobrīd tiek atzīta vairāku salīdzinoši mazu projektu realizēšana, nevis
dažu salīdzinoši lielu projektu realizēšana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.58:
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 23.marta saistošo
noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu”” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
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5.
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2017. gadā
G.Laicāns
Pamats
Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2017. gada budžetu, 2008. gada 11. marta
MK noteikumi nr. 173.
Mērķis
Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana.
Izvērtējums
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2015. gadā bija 99241,00
EUR, 2016. gadā — 107,063 EUR, 2017. gadā 107,063 EUR. Šāds līdzekļu daudzums ir
pietiekams ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai — sniega tīrīšanai,
greiderēšanai, bedrīšu labošanai, grāvju rakšanai, tīrīšanai, grants virsmu segumu
uzlabošanai, ceļazīmju atjaunošanai.
Ir priekšlikums šādam rīcību plānam 2017.gadam:
Kolkas pagastā veicama virsmas atjaunošana ar granti, apauguma novākšana,
grāvju tīrīšana uz ceļa:
1) nr. 2 “Vaide-Saunags” 2,2 km garumā(aptuvenās izmaksas 22,000 EUR) u.c.
Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem
(darbi veicami atsevišķos ceļa posmos):
1) nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (iesēdumu likvidēšana);
2) nr. 26 ”Kubele – Stirniņi” Būdeni (no 2,300 km līdz 3,100 km grāvju atjaunošana),
3) nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana);
4) nr. 36 ”Avotiņi – Kalēji” Labdzere ( grants seguma atjaunošana-0,100 km
līdz0,150 km, 0,700 km līdz 0,800 km, 1,550 km līdz 2,200 km-0,800 km
kopgarumā);
5) nr. 8 ”Lateve – Popnieki” Kaļķi (grants seguma atjaunošana 2,000 km līdz2,600
km);
6) nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(apauguma novākšana)
7) nr. 28 “Piltenes purvs” (grāvju atjaunošana 0,000 km līdz 0,400 km)
8) nr.47,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Pūpolu ceļš”, “Goblejas ceļš”(grants seguma
labošana)
9) nr.17 Pāces ielas grants posma papildināšana ar asfalta granulātu.
10)Sporta ielas nr.12 dubultā apstrāde ar šķembām 276 m garumā (sk. pielikumus
ielu izvērtēšanai)
11) Pils ielas nr.1 dubultā apstrāde ar šķembām 800 m garumā (sk. pielikumus ielu
izvērtēšanai) Pils ielas apstrāde būtu pamatojama ar VAS LVM transporta
plūsmas novirzīšanu no Dundagas vēsturiskā centra pa Pils ielu virzienā uz SIA
“Dundaga” un Brīvības ielu un putekļainības novēršanu, kā arī iesniegums par
satiksmes organizēšanu Pils ielā. Aptuvenā šo darbu izmaksas 22,000 EUR.
*Jāturpina reģistrēt pašvaldības reģistrētos ceļus VZD kā būves.
*Izskatīt iespējamību iekļaut pašvaldības ceļu reģistrā ceļus, kas nepieciešami nokļuvei pie
pašvaldības objektiem, iedzīvotāju izteikto vēlmi par ceļu pārņemšanu.
*Tā kā ir paredzēti 400, 000 EUR grants ceļu labošanai un tiks salaboti ap 20 km ceļu, tad
nākamajos trīs gados būtu nepieciešams pievērsties asfaltēto ielu labošanai Dundagā-Saules iela,
Dinsberga iela, Pils iela u.c.
6

Novadā kopumā lielāka apjoma darbiem ir jāsagatavo defektu akts, darba
daudzumu un izmaksu saraksts un sludināmas cenu aptaujas. Ir priekšlikums ceļu
fonda finanšu līdzekļu izlietojuma plānam 2017. gadam:
1. sniega tīrīšana 16000,00 EUR;
2. ceļu greiderēšana 10000,00 EUR;
3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu 10000,00 EUR;
4. ceļu virsmas atjaunošana, uzlabošana ar granti, grants iegāde, dubultā apstrāde
ar šķembām, grāvju tīrīšana 60000,00 EUR;
5. zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu
atjaunošana 4000,00 EUR;
6. rezerve 7000,63 EUR.
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.59:
Apstiprināt ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietojuma un rīcību plānu 2017. gadam:
1. Kolkas pagastā veicama virsmas atjaunošana ar granti, apauguma
novākšana, grāvju tīrīšana uz ceļa:
1) nr. 2 “Vaide-Saunags” 2,2 km garumā(aptuvenās izmaksas 22,000 EUR) u.c.
2. Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem
(darbi veicami atsevišķos
ceļa posmos):
1) nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (iesēdumu likvidēšana);
2) nr. 26 ”Kubele – Stirniņi” Būdeni (no 2,300 km līdz 3,100 km grāvju atjaunošana),
3) nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana);
4) nr. 36 ”Avotiņi – Kalēji” Labdzere ( grants seguma atjaunošana-0,100 km
līdz0,150 km, 0,700 km līdz 0,800 km, 1,550 km līdz 2,200 km-0,800 km
kopgarumā);
5) nr. 8 ”Lateve – Popnieki” Kaļķi (grants seguma atjaunošana 2,000 km līdz2,600
km);
6) nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(apauguma novākšana)
7) nr. 28 “Piltenes purvs” (grāvju atjaunošana 0,000 km līdz 0,400 km)
8) nr.47,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Pūpolu ceļš”, “Goblejas ceļš”(grants seguma
labošana)
9) nr.17 Pāces ielas grants posma papildināšana ar asfalta granulātu.
10)Sporta ielas nr.12 dubultā apstrāde ar šķembām 276 m garumā (sk. pielikumus
ielu izvērtēšanai)
11)Pils ielas nr.1 dubultā apstrāde ar šķembām 800 m garumā (sk. pielikumus ielu
izvērtēšanai) Pils ielas apstrāde būtu pamatojama ar VAS LVM transporta
plūsmas novirzīšanu no Dundagas vēsturiskā centra pa Pils ielu virzienā uz SIA
“Dundaga” un Brīvības ielu un putekļainības novēršanu, kā arī iesniegums par
satiksmes organizēšanu Pils ielā. Aptuvenā šo darbu izmaksas 22,000 EUR.
3. Noteikt šādu Ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījumu 2017. gadā:
1) sniega tīrīšana 16000,00 EUR;
2) ceļu greiderēšana 10000,00 EUR;
3) bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu 10000,00 EUR;
4) ceļu virsmas atjaunošana, uzlabošana ar granti, grants iegāde, dubultā apstrāde ar
šķembām, grāvju tīrīšana 60000,00 EUR;
5) zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana
4000,00 EUR;
6) rezerve 7000,63 EUR.
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6.
Par projektu konkursu "Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem" 2017.gadā
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4. un
36.punkts.
Mērķis
Apstiprināt komisiju 2017. gada projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” vērtēšanai un noteikt atbalstāmās prioritātes 2017.gadā.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes (turpmāk - Dome) 26.02.2015. sēdes lēmumu Nr.43 15.§
„Par nolikumu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” apstiprināja nolikumu Dundagas
novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) projektu konkursam „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem” (turpmāk - konkurss).
Konkursa nolikuma 4.punts nosaka, ka konkursam iesniegtos projektu pieteikumus
izvērtē Domes izveidota konkursa komisija, savukārt 36.punkts nosaka, ka komisijas
sastāvā ir 5 komisijas locekļi, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja
vietnieks.
Konkursa nolikuma 5.punkts nosaka, ka Dome pirms konkursa izsludināšanas,
pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas izvērtējumu, var noteikt īpaši
atbalstāmās prioritātes novada iedzīvotājiem nozīmīgās jomās.
2017. gadā paies 150 gadi kopš izveidots Dundagas pagasts. Svētku kulminācija ir
paredzēta 15. jūlijā un saistībā ar to Pašvaldība ir paredzējusi dažādus pasākumus, lai
aktivizētu un mudinātu novada iedzīvotājus savas dzīves vides sakopšanā un
kultūrvides veidošanā.
Lai veicinātu šādas aktivitātes, kā prioritāri 2017.gada konkursā būtu nosakāmi
konkursa nolikuma 1.pielikuma „Projekta pieteikuma veidlapa” 1.9. punktā „Projekta
atbilstība Dundagas novada Attīstības programmas rīcības virzieniem” dotie rīcību
virzieni jomās „Vide” un „Kultūra”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; G.Abaja
balsošanā nepiedalās
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.60:
1. Apstiprināt projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2017.gadā
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Lauris Laicāns, Baiba Reimane, Zinta
Eizenberga, Iveta Bekmane-Avota, Gunta Abaja.
2. Komisijai darbu veikt saskaņā ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdē
apstiprināto nolikumu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”.
3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Lauri Laicānu.
4. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Baibu Reimani.
5. 2017.gadā noteikt Dundagas novada Attīstības programmas rīcības virzienus
jomās „Vide” un „Kultūra”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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7.
Par neparedzētiem izdevumiem rentgena kabineta remontam Pils ielā 6
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2017. gadam;
2. 22.12.2016. g. Dundagas novada domes lēmums Nr. 241 Par iestāžu un
struktūrvienību priekšlikumiem rīcību plānam 2017. gadam.
Mērķis
Atbilstoši prasībām izremontēts rentgena kabinets Pils ielā 6.
Izvērtējums
Saskaņā ar 22.12.2016. g. Dundagas novada domes lēmumu Nr. 241 Par iestāžu un
struktūrvienību priekšlikumiem rīcību plānam 2017. gadam, budžetā ir iekļauti
izdevumi rentgena kabineta remontam Pils ielā 6. Budžetā tika paredzēts finansējums
kosmētiskajam remontam 4 929 eiro apmērā. Paralēli tika risināts jautājums, kur
izvietot veļas mazgāšanas telpu. Rentgena kabinetam ir vēl viena telpa, kurā agrāk
attīstīja filmas. Tehnoloģijas ir nomainījušās un šī telpa, avārijas stāvoklī, stāv tukša.
Nojaucot veco krāsni, radās ideja šo telpu, izveidojot atsevišķu izeju, pielāgot veļas
mazgāšanai.
Savukārt, atsedzot pa perimetru rentgena kabineta grīdas pārsegumu, atklājās, ka no
pamatiem, grīda un sienas ilgstoši ir uzņēmuši mitrumu, radot pamatīgus bojājumus.
Steidzami nepieciešams grīdu siltināt un iebetonēt. Ir sagatavota neparedzēto darbu
tāme par 3 021,76 eiro (skatīt pielikumā).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.61:
Piešķirt papildus finansējumu 3 021,76 eiro apmērā rentgena kabineta
remontam Pils ielā 6. Līdzekļus piešķirt no nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas budžeta. Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā.

8.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo I.Bermane-Avota; G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 17.02.201. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā
20.02.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/75-I).
2. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts.
3. Civillikums CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesību 1895.pants.
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes nomu” 4.,
6.1., 7.2., 7.1, 7.2, 10.punkts.
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5.,
6.1 panta 1.daļa.
6. Dundagas pagasta padomes 18.10.2004. lēmums Nr.286 „Par zemes piešķiršanu
lietošanā”.
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Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk arī - Pašvaldība) īpašumā Vīdales ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Tilžas” ar kadastra Nr.
8850 005 0099, kurš sastāv no 0,11 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 005 0050 (turpmāk arī – zeme „Tilžas”), un uz kura atrodas ēka nekustamais īpašums „Tilžu lauki” ar kadastra Nr. 8850 505 0006, kurš sastāv no būves –
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 505 0006 001 (turpmāk arī – dzīvojamā māja
„Tilžu lauki”).
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes nomu”
(turpmāk - MK noteikumi Nr.735) 6.1.pants nosaka, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu,
fiziska persona iesniedz publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:
pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un
cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra
apzīmējums.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta
1.daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu
— uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz
laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
(Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) (turpmāk arī – (Vārds, uzvārds)) un (Vārds, uzvārds)
(p.k.xxxxxx) (turpmāk arī – (Vārds, uzvārds)) Pašvaldībā ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu par zemi „Tilžas” uz kuras atrodas viņiem piederoša dzīvojamā
māja „Tilžu lauki” uz 12 gadiem.
MK noteikumu Nr.735., 4.pants nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju.
Saskaņā ar Talsu rajona zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas Nr.379A
12.05.2008. ierakstu (Vārds, uzvārds)ir 77/100 daļu īpašniece un 16.01.2008. ierakstu (Vārds,
uzvārds) ir 23/100 daļu īpašnieks no dzīvojamās mājas „Tilzu lauki”.
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 MK noteikumu Nr.735. 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā
no 2010.gada 1.janvāra nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 7.1 punktu nomnieks papildus nomas maksai maksā
iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, savukārt 7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala
vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.
apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.pantu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735. 10.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk
aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas
līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties.
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Nekustamais īpašums „Tilžas” atrodas Pašvaldības tiesiskajā valdījumā un pamatojoties uz
Dundagas pagasta padomes 18.10.2004. lēmums Nr.286 „Par zemes piešķiršanu lietošanā” un
tas ir fiziski saistīts ar dzīvojamo māju „Tilžu lauki”.
Saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu, visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā
persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.62:
1.Piekrist nekustamā īpašuma „Tilžas” ar kadastra Nr. 8850 005 0099 iznomāšanai.
2.Noslēgt nomas līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un kopīpašniekiem (Vārds,
uzvārds) un (Vārds, uzvārds) uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Tilžas” ar kadastra
Nr. 8850 005 0099, uz kuras atrodas nekustamais īpašums „Tilžu lauki” ar kadastra
Nr. 8850 505 0006 par zemes nomu.
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: atdodams personīgi (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
9.
Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Anši” atsavināšanas cenu
G.Laicāns
Pamats
1) Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
2) Dundagas novada pašvaldības domes 22.12.2016. lēmums nr. 237 „Par nekustamo
īpašumu maiņu”.
3) Dundagas novada pašvaldības domes 23.02.2017. lēmums nr. 49 „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu īpašumam „Anši””.
4) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otrā un trešā daļa, 10.
pants, 38. panta pirmā un otrā daļa.
5) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta 2. punkts.
Mērķis
Nekustamo īpašumu maiņa, lai pašvaldība varētu iegūt īpašumā ēku likumā noteikto
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 22.12.2016. lēmumu nr. 237 (protokols nr.
15., 2. §) „Par nekustamo īpašumu maiņu” nolēma piedāvāt AS „Latvijas valsts meži”
mainīt nekustamo īpašumu „Upes 4” ar kadastra nr. 8850 020 0196 pret līdzvērtīgu
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Kā līdzvērtīgs maiņas objekts būtu nekustamais īpašums „Anši” ar kadastra
Nr. 8850 008 0061, kura kopējā platība ir 35,7 ha un kurš sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0061 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Anši”).
Tā kā līdzvērtīgs īpašums būtu daļa no nekustamā īpašuma „Anši”, saskaņā ar
Dundagas novada domes 23.02.2017. lēmumu nr. 49 (protokols nr. 2., 14. §) „Par zemes
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ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Anši” apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Anši” sadalīšanai divās daļās. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
1) 15,4 ha lielai zemes vienībai (īpašumam) nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0099 ir saglabāts nosaukums „Anši”,
2) 20,3 ha lielai zemes vienībai (īpašumam) nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0100 ir piešķirts nosaukums „Valsts mežs Anši”.
Abām nekustamā īpašuma „Anši” plānotajām (projektētajām) zemes vienībām ir
veikta pirmsreģistrācija, to ierakstīšana zemesgrāmatās notiks pēc mērniecības darbu
veikšanas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta pirmā daļa nosaka, ka
publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu,
kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. Šī panta otrā daļa
nosaka, ka maināmo nekustamo un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu
novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu,
atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas
noteiktajā kārtībā. Pēc tā paša panta trešās daļas, nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
saskaņā ar panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Pašvaldība ir veikusi nekustamā īpašuma „Valsts mežs Anši” ar kadastra apzīmējumu
8850 008 0100 novērtēšanu:
Izmaksas, EUR
Novērtēšanas izmaksas
68,24
Mērniecības darbi
712,16
Ierīcības projekta izstrāde
229,05
Ierakstīšana zemesgrāmatā
35,57
Novērtējums
37700
Kopā
38745,02
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3. panta 2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu. Saskaņā ar šīm izmaksām ir noteikta atsavināmā īpašuma
nosacītā cena.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, U.Sila, G.Pirvits,
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – 2 (A.Zumbergs, G.Abaja)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.63:
1. Piedāvāt AS „Latvijas valsts meži” mainīt nekustamo īpašumu „Upes 4” ar kadastra
numuru 8850 020 0196 pret nekustamo īpašumu „Valsts mežs Anši” ar kadastra
apzīmējumu 8850 008 0100.
2. Atsavināt nekustamo īpašumu „Valsta mežs Anši” ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0100 par nosacīto cenu 38745,02 €.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
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10.
Par nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” cirsmu izsoļu rezultātu apstiprināšanu
un iegūto līdzekļu izlietošanu
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu 18., 32. un 33. punkts.
Mērķis
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” cirsmu izsoļu rezultātus.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) nekustamā īpašuma
„Gaviļkalns” ar kadastra nr. 8850 006 0058 cirsmu izsoles notika 2017. gada 2. martā. Uz
abām izsolēm bija pieteicies viens pretendents – SIA „Laskana – Mežs” ar reģistrācijas
numuru 42103022771 (turpmāk - SIA „Laskana – Mežs”). 1. cirsmas sākumcena bija
8140,00 €, izsoles solis – 200,00 €. 2. cirsmas sākumcena bija 41240,00 €, izsoles solis –
600,00 €.
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 18. punkts paredz,
ka, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, cirsmu pārdod vienīgajam
reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākums cenu, kas ir paaugstināta vismaz
par vienu izsoles soli. SIA „Laskana – Mežs” 1. cirsmu nosolīja par 8340,00 €, 2. cirsmu
nosolīja par 41840,00 €.
Izsoles noteikumu 32. punkts nosaka, ka Privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisija izsoles protokolu apstiprina 7 dienu laikā pēc izsoles, savukārt
33. punkts paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības dome ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc visas cirsmas pirkuma summas samaksāšanas. 1. cirsmas nodrošinājums
814,00 € un 2. cirsmas nodrošinājums 4124,00 € bija samaksāts pirms izsoles. Atlikušo
pirkuma summu 45242,00 € nosolītājs samaksāja 2017. gada 7. martā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.64:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, kadastra nr. 8850 006 0058,
cirsmu izsoļu rezultātus:
Cirsma
Nosolītā cena, €
Nosolītājs (reģistrācijas nr.)
1. cirsma
8340,00
SIA „Laskana – Mežs” (42103022771)
2. cirsma
41840,00
SIA „Laskana – Mežs” (42103022771)
2. Iegūtos finanšu līdzekļus izmantot pašvaldības administratīvās ēkas Pils ielā 5,
Dundagā jumta nomaiņai.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.

11.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
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G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. AS „Latvijas valsts meži” 24.02.2017. iesniegums Nr. 4.1-2_01y5_260_17_215.
2. Dundagas novada pašvaldības 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 ciema teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 78. punkts.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7., 16.1., 17.5.
punkti.
Mērķis
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai un zemes vienības daļai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi AS „Latvijas valsts
meži” 24.02.2017. iesniegumu Nr. 4.1-2_01y5_260_17_215 (reģistrēts Pašvaldībā
24.02.2017. ar Nr. DD-3-31.1/17/171), kurā tiek lūgts mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai un zemes vienības daļai.
AS „Latvijas valsts meži” valdījumā ir Dundagas novada Dundagas pagasta
nekustamais īpašums „Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kadastra numuru 8850 002
0117 (turpmāk - nekustamais īpašums „Valsts mežs Dundaga – centrālais”), kura kopējā
platība ir 7025,5174 ha.
Nekustamā īpašumā „Valsts mežs Dundaga – centrālais” iekļautajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
„0201 Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” un uz šīs zemes
vienības ir izdalīta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 8001
(turpmāk - zemes vienības daļa) ar platību 2,26 ha, kurai noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis „0201 Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Ņemot vērā, ka zemes vienības daļai radās nepieciešamība koriģēt robežu un platību,
kā arī veikt atkārtotus uzmērīšanas darbus, tad Valsts zemes dienesta kadastra
informācijā šī zemes vienība tika dzēsta un izveidota jauna zemes vienības daļa.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 17.5.punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja
pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst
nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas
lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar
detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams.
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
funkcionālais zonējums” zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā zonā „Dabas un
apstādījumu teritorija” (DA).
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Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
78.punkts nosaka, ka Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona ciemos
un lauku teritorijā, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas
dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 7.punktu zemes vienības daļai noteiktajiem
lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības
daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa,
lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.65:
1. Nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kadastra Nr. 8850 002
0117 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 piešķirt un noteikt zemes
lietošanas mērķi „0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”
19,3867 ha platībā un zemes lietošanas mērķi „0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa” 2,26 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kadastra Nr. 8850 002
0117 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 8002 piešķirt un noteikt zemes lietošanas mērķi
„0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa” 2,26 ha platībā.
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) AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienībai Nekustamo īpašumu pārvaldei.
2) Valsts
zemes
dienesta
Kuldīgas
klientu
apkalpošanas
kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

centram:

12.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Eniņi”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 01.03.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 01.03.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/78-M).
2. Dundagas novada domes 26.01.2017. sēdes lēmums Nr.24 (protokols Nr.1, 21.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Eniņi”.
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
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Nekustamā īpašuma „Eniņi” (kadastra Nr. 8850 027 0003) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 027 0003 sadalīšana.
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 un 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.
Ar Dundagas novada 26.01.2017. sēdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.1, 21.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Eniņi” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Eniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027
0003, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Eniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 027 0003 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 „Eniņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu
8850 027 0003 divās atsevišķās zemes vienībās, aptuveni 39,8 ha un 24,0 ha platībā.
Piekļūšanu plānotajai zemes vienībai Nr.1 nodrošina dabā esoša nobrauktuve no
valsts autoceļa P125 Talsi Dundaga Mazirbe. Piekļūšanu plānotajai zemes vienībai Nr.2
paredzēta no AS „Latvijas valsts meži” ceļa.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā
grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.66:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Eniņi” ar kadastra Nr.
8850 027 0003 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0003 sadalīšanai
divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 39,8 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850
027 0083 saglabāt nosaukumu „Eniņi” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. 24,0 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850
027 0084 saglabāt nosaukumu „Eniņi” 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).
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Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Latvijasmernieks.lv”: daiga.juste@latvijasmernieks.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
13.
Par nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 27.02.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
27.02.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/82-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” ar kadastra Nr. 8850 002 0085 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Ezeru Zaļmeži”) kopplatība ir 6,0300 ha, tas atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 4,5000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002
0084;
2) 1,5300 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002
0085.
Nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) lūdz
atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Ezeru Zaļmeži”, no tā atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 002 0085 un piešķirt tai nosaukumu „Ezermuižas Pļavas”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.67:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” ar kadastra Nr. 8850 002 0085
sadalīšanai, atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 002
0085.
2. Nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” ar kadastra Nr. 8850 002 0085 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0084 pēc sadalīšanas saglabāt
nosaukumu „Ezeru Zaļmeži”.
3. Nekustamā īpašuma „Ezeru Zaļmeži” ar kadastra Nr. 8850 002 0085 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0085 pēc sadalīšanas piešķirt
nosaukumu „Ezermuižas Pļavas”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. (Vārds, uzvārds): e-pasts
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.
Par nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 20.02.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
20.02.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/73-L).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „„Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 213.. 222.punkti.
4. Aizsargjoslu likuma 36.panta 1.daļas 1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr. 8862 007 0069 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Strautmaļi”) kopplatība ir 1,4205 ha, tas atrodas Kolkas ciemā,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,84 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0069,
kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā un saskaņā ar
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”
(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21) plānotās izmantošanas teritorijā
„Individuālo dzīvojamo māju teritorijas” (IDz).
2) 0,5805 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007
00161, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu
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aizsargjoslā un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 plānotās
izmantošanas teritorijā „Dabas pamatnes” (DP).
Nekustamā īpašuma „Strautmaļi” īpašniece (Vārds, uzvārds)personas kods: xxxxxx
lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Strautmaļi”, no tā atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0161 un piešķirt tai nosaukumu „Jaunrūjas”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 213.punktu teritorijā „Dabas pamatnes” (DP) teritorijā atļauts sadalīt zemes
vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 3,0 ha
un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 70 m.
Aizsargjoslu likuma 36.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslā pilsētās un ciemos jaunveidojamās zemes vienības platību un
apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 222.punktu „Individuālo dzīvojamo māju teritorijā” (IDz) atļauts sadalīt
zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par
0,15 ha (1500 m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav
mazāks par 20 m ielas (ceļa) frontē.
Ņemot vērā, ka sadalot nekustamo īpašumu „Strautmaļi” plānots veidot jaunu
nekustamo īpašumu, kurš atrastos Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta
kāpu aizsargjoslā un kura platība (0,5805 ha) būtu mazāka par 3,0 ha, šāda darbība
neatbilstu saistošo noteikumu Nr.21 prasībām.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Nepiekrist nekustamā īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr. 8862 007 0069 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0161 veidojot jaunu
nekustamo īpašumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret – 1 (G.Abaja), atturas – 8 (G.Laicāns,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, A.Roderts)
Lēmums nav pieņemts.
15.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1.
SIA „Vertex” 17.03.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
17.03.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/113-V).
2.
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 13.12.2017. lēmums Nr.10324 „Par
īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. termins.
Mērķis
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 8850 001 0091.
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Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” ar kadastra nr. 8850 001 0091 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ozolkalni”) kopējā platība ir 3,10 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0090.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 13.12.2017. lēmumu Nr.10324
„Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, (Vārds,
uzvārds) ir atjaunotas īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0090 3,10 ha platībā saskaņā ar zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 8850 001 0090 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.
(Vārds, uzvārds) pilnvarotā persona SIA „Vertex” valdes loceklis Krists Freimanis lūdz
piešķirt nekustamā īpašuma „Ozolkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0090 nosaukumu „Ozolzīles”, jo Dundagas novadā jau pastāv un Talsu rajona
zemesgrāmatu nodaļā nav iespējams reģistrēt vēl vienu nekustamo īpašumu ar tādu pašu
nosaukumu.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.termins 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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.68:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 001 0091 nosaukumu uz
„Ozolzīles”.
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Vertex” – Lielā iela 16, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
16.
Par medību tiesību nomu
G.Laicāns
Pamats
1. Medību biedrības „Kaļķi” 2017. gada 24. februāra iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra noteikumi „Medību tiesību
piešķiršanas noteikumi”.
Medību likuma 1. panta 10. punkts.
Mērķis
Medību tiesību piešķiršana pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu
medību platībās.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi mednieku biedrības
„Kaļķi”, reģistrācijas nr. 40008014757, 2017. gada 24. februāra iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 2017. gada 27. februārī ar nr. DD-3-26.2/17/86-M), kurā lūgts iznomāt
medību tiesības.
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Saskaņa ar Medību likuma 1. panta 10. punktu medību tiesību īpašnieks ir zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā
ietilpst medību platības.
Pašvaldība ir medību tiesību īpašnieks nekustamos īpašumos:
1) „Dzeņi” ar kadastra nr. 8850 010 0131, kurš sastāv no 7,9 ha lielas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0041 un 9,4 ha lielas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0131, atrodas Lateves ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums „Dzeņi”);
2) „Salmenes” ar kadastra nr. 8850 017 0109, kurš sastāv no 8,8 ha lielas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0109, atrodas Kaļķu ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums „Salmenes”) ;
3) „Akmeņdārzu zeme” ar kadastra nr. 8850 010 0053, kurš sastāv no 7 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0053, atrodas
Lateves ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums
„Akmeņdārzu zeme”).
Pašvaldības 2013. gada 28. novembra noteikumu „Medību tiesību piešķiršanas
noteikumi” 6. punkts nosaka, ka pēc tam, kad dome nolēmusi iznomāt medību tiesības,
pašvaldības mantas iznomātājs nodrošina informācijas publicēšanu vietējā laikrakstā,
pašvaldības interneta vietnē un izvieto informāciju publiski pieejamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagasta pārvaldes telpā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.69:
1. Iznomāt medību tiesības sekojošos nekustamos īpašumos:
Īpašuma
Kadastra
Kadastra
Platība, ha
Statuss
nosaukums
numurs
apzīmējums
„Dzeņi”
8850 010 0131 8850 010 0041 7,9
Valsts īpašums
„Dzeņi”
8850 010 0131 8850 010 0131 9,4
Valsts īpašums
„Salmenes”
8850 017 0109 8850 017 0109 8,8
Pašvaldības
īpašums
„Akmeņdārzu
8850 010 0053 8850 010 0053 7,0
Pašvaldības
zeme”
tiesiskajā
valdījumā
2.
Iznomāšanas procesu organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai.
17.
Par komisijas nosaukuma maiņu
G.Laicāns
Mērķis
Mainīt komisijas nosaukumu, kas būtu atbilstošs komisijas darbības profilam.
Izvērtējums
2013.gada 25.aprīlī ar domes lēmumu Nr. 100 (prot.Nr.7., 31.par.) tika izveidota
Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm. Izvērtējot komisijas
darbības profilu, secina, ka komisijas darba lauks un izskatāmās lietas ne vienmēr ir
saistīti ar gadījumiem riska ģimenēs, līdz ar ko būtu nepieciešams izslēgt no komisijas
nosaukuma jēdzienu „riska”. Sertificētas supervizores Ievas Lāss atzinumā par sociālo
darbu ar ģimenēm un bērniem Dundagas novadā arī ir norādīts, ka „… to var uzskatīt par
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neprecīzu un ētisku praksi pārkāpjošu. Ja uz komisiju tiek uzaicināta ģimene, kurā bērnam
ir sekmju problēmas, tai tiek automātiski uzlikta „riska ģimene” kliķe. Šāds komisijas
nosaukums var veicināt iedzīvotāju psiholoģiskās aizsardzības mehānismus un bailes
nokļūt komisijas redzeslokā, neveicina sadarbības un atbalstošas attiecības, kas ir tik ļoti
nozīmīgas sociālo problēmu risināšanā.”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.70:
Mainīt komisijas nosaukumu „Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam
ar riska ģimenēm” uz „Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar ģimenēm”.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
18.
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma
33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Par pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu un valsts amatpersonas amatu savienošanu
Izvērtējums
I
1.
Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, ir nepieciešams iecelt
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju, kas aizvietotu pašvaldības
izpilddirektoru tā prombūtnes laikā.
2.
Pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus pašvaldības izpilddirektora
prombūtnes gadījumā aicināts Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais
dienests” (turpmāk arī – Saimnieciskais dienests) vadītājs Andris Kojro, kas minētos
pienākumus piekritis pildīt.
II
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
6.panta otrā daļa nosaka:
“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma
7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un
trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas
institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta,
profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama,
ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.”
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Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka Andris Kojro ieņem trīs
algotus vai citādi atlīdzinātus amatus, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu,
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Nodarbinātības
valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu.
4. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2015.gada 18.jūnija
vēstuli (uzziņu) Nr.1/4134 “Par skaidrojuma sniegšanu”, Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja ieskatā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6.panta trešā daļa neierobežo valsts amatpersonas amatu skaitu tajā pašā
institūcijā (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs secinājis, ka Centrālās
administrācijas darbinieka, divu komisiju un darba grupas amatu savienošana ir
atļauta). No iepriekš minētā secināms, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
ieskatā 6.panta otrajā daļā noteiktie amatu skaita ierobežojumi attiecas tikai uz
gadījumiem, kad citi amati tiek ieņemti citās publiskas personas institūcijās (piemēram,
amati tiešās pārvaldes iestādēs).
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka Andris Kojro pilda Saimnieciskā
dienesta vadītāja amatu (un apvienošanas kārtībā Iepirkumu komisijas locekļa amatu)
un Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu. Tādējādi
Andris Kojro šobrīd savieno Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Nodarbinātības
valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu – tātad var savienot amatu ar vēl
vienu amatu.
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1
panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā,
vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas,
ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai)
lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Andra Kojro lūgums atļaut Saimnieciskā
dienesta vadītāja amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja
amatu, kad būtu nepieciešams aizvietot pašvaldības izpilddirektoru tā prombūtnes
gadījumā.
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1
panta 4.1 daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina
personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta
attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar
citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju
savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā.
Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai
savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā
par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu
izpilddirektoru (tajā skaitā, pienākumu izpildītāju) amatā ieceļ dome. Tātad arī
jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj dome.
6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana
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nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
piektā daļa nosaka:
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot
ar citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to
uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.”
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.71:
1.
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā (atvaļinājums,
pārejošas darbnespējas laiks), ja amatā nav iecelts pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelt Dundagas novada pašvaldības
Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no
Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja mēnešalgas. Aizvietotājs
veic arī Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus.
2.
Laikā, kad Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris
Kojro pilda pašvaldības izpilddirektora pienākumus, pakļautību pār Dundagas novada
pašvaldības Saimniecisko dienestu īsteno Dundagas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs.
3.
Atļaut Andrim Kojro, lēmuma 1.punktā noteiktajā gadījumā, savienot Dundagas
novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai; Andrim Kojro
Lēmums nododams izpildei
Centrālajai administrācijai

19.
Par sociālā dienesta darbību
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere
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Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa
Mērķis
Apstiprināt organizatoriskas izmaiņas Sociālā dienesta personālā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība un Sociālā dienesta vadītāja vēlas grozīt
līdzšinējās nodarbinātības attiecības. Sociālā dienesta vadītāja vēlas turpmāk pildīt
minētās iestādes sociālā darbinieka amata un nevēlas vairs turpināt pildīt minētās
iestādes vadītāja amatu. Dundagas novada pašvaldībai nav iebildumi šādai
nodarbinātības attiecību grozīšanai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
tikai dome var atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. Lai arī esošajā gadījumā
runa nav par iestādes vadītāja atbrīvošanu, tomēr vienošanos par nodarbinātības
attiecību grozīšanu būtu vēlams izskatīt domes sēdē.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.72:
Apstiprināt iesniegto darba līguma projektu un vienošanos (pievienoti pielikumā).
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
20.
Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Pamats
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa
Mērķis
Papildināt Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas sastāvu, lai nodrošinātu institūcijas
darbu
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 15.februārī saņemts un ar numuru DD-326.2/17 reģistrēts Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas 2017.gada 15.februāra
iesniegums Nr.1-14/32 “Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu”. Minētajā iesniegumā izteikt
priekšlikums Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas sastāvu papildināt ar vēl vienu
tās locekli – Noriku Segliņu. No iesnieguma konstatējams, ka Bāriņtiesas ieskatā minētā
persona atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai pildītu bāriņtiesas
locekļa pienākumus.
Bāriņtiesu likuma 9.panta piektā daļa nosaka, ka, ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības
domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas
atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Dundagas
novada pašvaldība minētās ziņas pieprasīja un 2017.gada 17.martā saņēma un ar
numuru DD-3-31.2/17 reģistrēja Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2017.gada
16.marta vēstuli Nr.14-10/2480 “Par ziņu sniegšanu”, no kuras secināms, ka minētais
amata pretendents atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām
prasībām.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.73:
Ievēlēt Noriku Segliņu, personas kods: xxxxxx, par Dundagas novada pašvaldības
Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai, Bāriņtiesai
21.
Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā
G.Laicāns
Pamats
Izglītības likuma 57.panta 1.punkts; Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa
Mērķis
Nodrošināt Kolkas pamatskolā speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (21015811) īstenošanu.
Izvērtējums
Kolkas pamatskola saņēmusi izglītojamā vecāku iesniegumu par nepieciešamību izglītot
viņu bērnu speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (21015811).
Kolkas pamatskolai izsniegta Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem Akreditācijas lapa nr.6719 / 13.07.2011. ar
derīguma termiņu 01.05.2018.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā,
iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Administratīvā rajona tiesa šo normu skaidro – tas nozīmē, ka pašvaldībai ir pienākums
nodrošināt tās administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus, neatkarīgi no viņu veselības
stāvokļa, ar iespēju iegūt pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Ar
dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi saprot izglītības iestādi, kas ģeogrāfiski atrodas tuvāk
vietai, kur bērns dzīvo.
Vispārējās izglītības likuma 53.panta 1.daļa noteic, ka vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, var
integrēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. MK noteikumos nr.710 “Noteikumi
par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” noteikts
nepieciešamais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai integrētu vispārizglītojošās
klasēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām.
Īstenojot attiecīgo izglītības programmu, noteikumos noteiktais nodrošinājums ir
izglītības programmas īstenotāja atbildībā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.74:
Pieņemt iesniegto nolikuma “Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes
2009.gada 10.septembra nolikumā “Kolkas pamatskolas nolikums”” projektu (pievienots
pielikumā).
22.
Par Kolkas pamatskolas darbību
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Ziņo A.Roderts; G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Izglītības likums 17.panta 3.daļas 1.punkts; likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punkts
Mērķis
Reorganizēt KPSK, lai apstākļos, kad pastāvīgi notiek izglītojamo skaita samazināšanās,
tiktu saglabāta iespēja izglītojamajiem iegūt kvalitatīvu izglītību sākumskolas posmā
dzīvesvietā.
Izvērtējums
Laika posmā no 2010./2011.m.g. līdz 2016./2017.mācību gadam izglītojamo skaits
Kolkas pamatskolā samazinājies par 49%. Izglītojamo skaita samazinājums saistāms
ar demogrāfisko situācijas un iedzīvotāju migrācijas dinamiku Kolkas pagastā un
novadā kopumā.
Kolkas pamatskolā izglītības pakalpojumu nodrošina 15 pedagogi. MK noteikumi nr.447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” nosaka
normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kas
Dundagas novada vispārējās izglītības iestādēs ir 11,5:1. Kolkas pamatskolā pašlaik
šī attiecība ir 3:1, kas negatīvi ietekmē pedagogu noslogojumu un līdz ar to
atalgojuma apmēru.
Kolkas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudījumu 9.klasē
rezultātu izvērtējumā ir pietiekami, piemēram, latviešu valodā uzrādot 5
procentpunktus virs vidējā valsts rādītāja. Tas liecina par uzteicamu skolas
pedagogu ikdienas darbu. Tajā pat laikā nepietiekamais klašu piepildījums (vidēji
klasē 5 izglītojamie), kā dēļ tiek veidotas apvienotas klases – pašlaik 3 klašu
komplektus veido apvienotas klases - liek 19 izglītojamiem un pedagogiem strādāt
paaugstinātas spriedzes apstākļos, jo vienlaicīgi klasē notiek divu atšķirīgu mācību
saturu mācīšanās. Klasēs ar nepietiekamu skolēnu skaitu nevar notikt mācīšanās
noteiktu didaktisko metožu, stratēģiju un formu ietvaros, kas liedz skolēniem apgūt
mācību saturu daudzveidīgi, līdz ar to neaptverot iespējami daudzas mācīšanās
vajadzības kā arī ierobežojot komunikatīvo prasmju izvērstu apguvi un
nostiprināšanu, kas būtiskas nākamajās izglītības pakāpēs un dzīves karjerā
kopumā..
Skolā licencētas un akreditētas 4 izglītības programmas, tai skaitā 2 speciālās izglītības
programmas. Ir iespējamība, ka speciālās izglītības programmu īstenojums dažos
aspektos ir nepietiekams. 3 izglītojamajiem no 5 nav veikti pedagoģiski
medicīniskās komisijas ieteiktie atkārtotie izvērtējumi. Var uzskatīt, ka īstenojot
speciālās izglītības programmas, skola ir gatava sniegt vispusīgi nodrošinātu
pakalpojumu, kas nodrošina arī pastāvīgu kvalificēta personāla – izglītības
psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, speciālās izglītības skolotāja - līdzdalību
izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanās procesā. Ierobežoto resursu dēļ, ko
nosaka nelielais izglītojamo skaits skolā, šādu nodrošinājumu skola nevar veikt. Arī
skolas vēlme veikt izglītojošo funkciju un internāta pakalpojumu sociālās
atstumtības riska mazināšanai Dundagas novadā kontekstā tiek ierobežota
nepietiekama atbalsta personāla nodrošinājuma dēļ.
Uzteicama ir pirmsskolas izglītības nodrošināšana skolā, kas veicina pedagoģiskās
darbības pēctecību.
Kolkas ciemā nedzīvojošo izglītojamo pieejamību izglītības pakalpojumam nodrošina
sabiedriskā transporta maršruta tīkls un kustības grafiks.
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Skolas ēka būvēta 1960.gadā un tajā līdz šim nav veikti resursieguldījumi, lai būtiski
veicinātu modernas un drošas skolas vides veidošanu. Provizoriski izvērtējot
nepieciešamās investīcijas īsā un vidējā termiņā attiecībā pret izglītojamo skaitu,
secināms, ka to apjoms ir ļoti liels, ņemot arī vērā arvien augošās normatīvās
prasības modernai un drošai skolas videi.
Kolkas pamatskolas mācību telpu platība vien ir 2214m2,,t.i. – 49m2 uz vienu izglītojamo.
Diemžēl skola nav veidojusies kā daudzfunkcionāls kopienas centrs, kas ļautu skolai
sniegt pakalpojumus iespējami daudz pakalpojumu saņēmējiem. Līdz ar to skolas
telpu uzturēšanas izmaksas uzskatāmas par ļoti finanšietilpīgām.
Skolas darbības praksē nav vērojamas aktivitātes kopienas resursu apvienošanai.
Demogrāfiskās un migrācijas negatīvā dinamika arī turpmāk neveicinās šādu
darbību.
Novada pašvaldības darba grupa, tiekoties ar Kolkas pamatskolas skolotājiem un
izglītojamo vecākiem skaidroja objektīvo situāciju, kuru nosaka valsts plānošanas
dokumenti un normatīvie akti.
Kolkas ciema kopiena sadarbībā ar Kolkas pamatskolas darbiniekiem var pozitīvi
ietekmēt pārveidotas skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību.
Darba grupas locekļiem tika skaidrots, ka nevaram ignorēt valsts nostādnes un
politiku izglītības jomā, finansējuma piešķiršanas kārtībā u.c. jautājumos. Ja gribam
saglabāt skolu šobrīdējā statusā, ir jābūt ārkārtīgi izteiktam plānam par situācijas
mainīšanu.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Reorganizēt Kolkas pamatskolu un 2018./2019.mācību gadu uzsākt kā Kolkas
sākumskolai (1.-6.klases).
Skolas direktore A.Laukšteine 2017.gada 16.martā prezentēja darba grupai savus
priekšlikumus par turpmāko skolas darbību. Tā kā šie priekšlikumi nav vēl izvērtēti un
apspriesti, tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu uz Sociālo, izglītības un kultūras
komitejas sēdi maijā.
Sakarā ar Kolkas pamatskolas direktores iesniegtajiem priekšlikumiem par Kolkas
pamatskolas turpmāko darbību,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.75:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi
maijā.
Lēmums nosūtāms: Kolkas pamatskolai, Izglītības un zinātnes ministrija

23.
Par Dundagas pils un ēkas “Pastnieki” Kolkā ilgtermiņa darbības stratēģiju
G.Laicāns
Pamats
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1. 28.07.2016. Dundagas novada domes lēmums Nr. 158 “Par dalību 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”.
2. 24.05.2016. MK noteikumi Nr. 322 “darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte" 5.5.1. specifisko atbalsta mērķi "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas
noteikumi.
3. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta 2., 5.punkts.
Mērķis
Piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa projektu iesnieguma konkursā
Izvērtējums
Specifiskā atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un
piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot
investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta
ietvaros plānotās darbības – Lībiešu un tūrisma centra izveide Kolkā (“Pastnieki”, Kolka,
Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275) un Dundagas pils rekonstrukcija un pielāgošana
amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai (Pils iela 14, Dundaga, Dundagas
pagasts, Dundagas novads, LV-3270). Projekta ideju iesniegšanas termiņš bija 2016.gada
1.septembris.
28.07.2016.gadā Dundagas novada dome lēma piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa
projektu ideju priekšatlases konkursā ar divām aktivitātēm - Lībiešu un tūrisma centra izveide
Kolkā un Dundagas pils rekonstrukcija un pielāgošana amata prasmju popularizēšanai un
ekspozīciju izvietošanai, nosakot kopējo abu aktivitāšu finansējuma apjomu līdz 588 236,00
EUR un nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 88 236,00 EUR.
Projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un
tūrisma piedāvājuma attīstība” idejas īstenošanas pamatojumam ir atbilstība nacionālajiem
plānošanas dokumentiem kultūras un dabas mantojuma jomā, atbilstība pašvaldības attīstības
programmā noteiktajām attīstības prioritātēm un informācija par objektu darbības stratēģijām
un infrastruktūras aprakstiem, kur tiek definēta plānoto projekta objektu darbība un jauno
pakalpojumu tehniskās un funkcionālās nianses. Pamatojums saskaņā ar 24.05.2016. MK
noteikumu Nr. 322. 27. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā īsteno projektu,
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir apstiprināta pašvaldības attīstības programma un
projektā plānotās investīcijas ir pamatotas attiecīgās pašvaldības attīstības programmā,
sasniedzamos iznākuma rādītājus norādot investīciju plānā. Pašvaldības attīstības programmā
ir norādīta sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām attiecīgajā teritorijā,
ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, paredzot līdzsvarotu ilgtspējīgu teritorijas
attīstību kopumā. Pamatojums saskaņā ar 24.05.2016. MK noteikumu Nr. 322. 28. punktu,
kurā noteikts, ka projekta iesniedzējam un katram sadarbības partnerim projekta iesnieguma
iesniegšanas dienā ir apstiprināta objekta darbības stratēģija vai attīstāmās infrastruktūras
apraksts visiem objektiem, kuros ir plānoti ieguldījumi:
28.1. objektu darbības stratēģijas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem
pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu
pašvaldībai un valstij;
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28.2. attīstāmās infrastruktūras aprakstos sniegts pakalpojumu nepieciešamības pamatojums,
sociālekonomiskie ieguvumi un ietekme uz šī specifiskā atbalsta sasniedzamajiem rādītājiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.76:
1. Apstiprināt Dundagas pils ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2025.gadam
2. Apstiprināt ēkas “Pastnieki” ilgtermiņa darbības stratēģiju 2019. - 2025.gadam
24.
Par Bāriņtiesas darbību
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja,
A.Grīvāne
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmā daļa
Mērķis
Izvērtēt, vai Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita spēj
kvalitatīvi pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un lemt par
Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājas atbilstību ieņemamajam
amatam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 14.februārī saņemta un ar numuru 331.2/17/120 reģistrēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk arī –
Inspekcija) 2017.gada 14.februāra vēstule Nr. 1-5/808 “Par Dundagas novada
bāriņtiesas darbību” (turpmāk arī – Vēstule). Vēstulē norādīts, ka Dundagas novada
pašvaldības Bāriņtiesa (turpmāk arī – Bāriņtiesa) ilgstoši nespēj nodrošināt darba
kvalitāti normatīvajos tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildē, tās darbā pieļautas
būtiskas nepilnības un trūkumi. Inspekcija aicina Dundagas novada pašvaldības domi
izvērtēt, vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita (turpmāk arī – Darbinieks) spēj
kvalitatīvi pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un lemt par
Bāriņtiesas priekšsēdētājas atbilstību ieņemamajam amatam.
Tiek uzklausīts Bāriņtiesas priekšsēdētājas D.Dēvitas ziņojums par iemesliem,
kas veicinājuši šādas situācijas izveidošanos (lielais darba noslogojums, biežie
izbraukumi krīzes situācijās uz ģimeņu dzīvesvietām un krīžu centriem, nepietiekami
personāla resursi, sadarbības trūkums ar Sociālā dienesta sociālo darbinieku darbam ar
bērniem un ģimenēm u.c.).
Tiek norādīts, ka Bāriņtiesai ir jāuzņemas vadošā loma bērnu tiesību aizsardzībā
un vairāk jāorganizē un jāvada visi procesi, kas saistīti ar bērnu aizsardzību krīzes
situācijās, iesaistot arī citas atbildīgās institūcijas, prasot no tām atbildīgu, ātru un
efektīvu rīcību. Ja kāda pašvaldības institūcija neiet uz sadarbību, par to ir jāziņo vadībai,
lai nerastos tāda situācija, ka Bāriņtiesa ir traucēta vai vispār nevar izpildīt savu funkciju
kāda cita speciālista neizdarību dēļ vai informācijas trūkuma dēļ.
Bāriņtiesas vadītāja D.Dēvita apņemas novērst konstatētos trūkumus iespēju
robežās un pilnveidot Bāriņtiesas darbu kopumā.
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Pēc ziņojuma noklausīšanās un D.Dēvitas apņemšanās novērst trūkumus
Bāriņtiesas darbā, tiek izteikts priekšlikums atļaut Dainai Dēvitai turpināt darbu
Dundagas Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā un pieņemt lēmumu par rājiena izteikšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Pirvits, L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.77:
Pieņemt iesniegto lēmuma projektu “Par rājienu” (pievienots pielikumā)
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Bāriņtiesas priekšsēdētājai
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
Dažādi jautājumi
1. Par Sociālā dienesta komunicēšanas problēmām ar klientiem.
Z.Eizenberga norāda, ka tas būs jaunā Sociālā dienesta vadītāja uzdevums atrisināt šo
situāciju.
2. Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu – Latvijas Vēstnesis
Šāds ierosinājums radies ar nepieciešamību radīt iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem (arī konsolidētajiem) www.likumi.lv.
3. Par konkursu „Sakoptākā sēta”
Sabiedrisko attiecību speciāliste I.Pekmane informē par ieceri izsludināt konkursu
„Sakoptākā sēta” gan Dundagā, gan Kolkā. Konkursa nolikuma projekts tiek gatavots.
Sēde slēgta plkst. 15.05.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 29.03.2017.

G.Laicāns

Protokolēja
Protokols parakstīts 29.03.2017.

S.Kokoreviča
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