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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

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

Nr.5. 

2019.gada 24.maijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris 

Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja, Madars Burnevics 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite,  

juriskonsults Jānis Langzams, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, datu 

aizsardzības speciālists Aigars Šturms, sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-

Dišlere, finansiste Inga Ralle 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts domes sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumu: 

“Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes grupiņas vajadzībām”, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā 

īstenošanai” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze)  

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā jautājumu: 

“Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes grupiņas vajadzībām”, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā 

īstenošanai” 

 

Sakarā ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo aprēķinu (novērtējuma) trūkumu, domes 

priekšsēdētājs ierosina izslēgt no darba kārtības šādus jautājumus: 

12. Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai 

13. Par apbūves tiesību 

15. Par nekustamo īpašumu “Jūras Pērles” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Izslēgt no darba kārtības šādus jautājumus: 

12. Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai 

13. Par apbūves tiesību 
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15. Par nekustamo īpašumu “Jūras Pērles” 

 

Deputāte T.Kaudze ierosina izslēgt no darba kārtības jautājumu “Par nekustamā īpašuma 

„Upes iela 4” atsavināšanas procesa uzsākšanu” 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (Vilnis Skuja, Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne, 

M.Burnevics), pret- nav, atturas – 5 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš) 

Lēmums nav pieņemts un jautājums paliek darba kārtībā. 

 

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

J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 3 (Vilnis Skuja, Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne) 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

2. Par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

5. Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātei 

6. Par vienas diennakts izmaksām vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dižantes” 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Paņi” 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Skaistkalni” 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Krīķi” 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Dižķīri” 

12. Par nekustamā īpašuma „Upes iela 4” atsavināšanas procesa uzsākšanu 

13. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 

227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 

14. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 

komisijas sastāvā 

15. Par projektu konkursu "Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem" 2019.gadā 

16. Par medību tiesībām īpašumā “Ozolvalki” 

17. Par atbrīvošanu no Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm 

18. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

19. Par atbrīvošanu no Dundagas novada Bāriņtiesas locekles amata 

20. Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi 

attiecībā uz klientu personas datu apstrādi 

21. Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi 

attiecībā uz nodarbināto personas datu apstrādi 

22. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

23. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dundagas novadā” 

24. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 

25. Par automašīnas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes grupiņas vajadzībām”, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā 

īstenošanai  
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1. 

Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm  

A.Felts 

Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par iepriekš pieņemto domes 

lēmumu izpildi un par uzdotajiem deputātu jautājumiem par: 1) izsludinātajiem iepirkumiem 

– 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei 400 m
3
;1 m garas malkas piegāde 

Dundagas pilij 600 m
3 

sadalīts 3 lotēs; Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā; Vieglas 

koka konstrukcijas gājēju tilta izbūve un iepirkumiem, kas ir noslēgušies - Drupinātas grants 

iegāde pašvaldības autoceļu uzturēšanai (pašvaldības ceļu labošanai) un Būvuzraudzība lauku 

grants ceļu pārbūvei; telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas vajadzībām;  

2) Publiski izsludinātas cenu aptaujas:Gaiteņa remonts Dundagas vidusskolā, pieteicās 4 

pretendenti; 

Klases remonts Mazās skolas ēkā Dundagas vidusskolā, pieteicās 6 pretendenti; Lietus ūdens 

sistēmas nomaiņa, cokola remonts Kolkas pamatskolā, pieteicās 1 pretendents, lēmums 

pieņemts 

3) Dokumentu aprite pašvaldībā tiek veikta saskaņā ar dokumentu aprites kārtību – visa 

saņemtā korespondence tiek reģistrēta lietvedības sistēmā Namejs, noteikumus neievēro 

Kolkas pagasta pārvalde 

4) citi (par 22.02.2019. lēmums Nr. 37 “Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 

atlīdzības noteikumos” izpildi - nesadarbojas viena iestāde (Kolkas pagasta pārvalde); par 

kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Dundagā- 29.maijā būs būvnieku 

kopsapulce – būs risinājums, termiņos iekļaujas; Par Valsts kontroles revīziju Dundagas 

novada pašvaldībā- procesā). 

 

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts informē par notikušajām sarunām ar īpašuma 

“Dakterlejas” īpašnieku un piedāvātajiem problēmsituācijas risinājumiem; par deputātes T. 

Kaudzes deputāta pieprasījumu (reģistrēts kancelejā 20.05.2019.); par pašvaldības nekustamā 

īpašuma smilts – grants atradne “Vīdāle” (notikušas pārrunas ar A/s „Latvijas valsts meži” par 

iespējamo karjera izmantošanu). 

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 25.01.2019. lēmums nr. 6 „Par nekustamā īpašuma 

„Ievlejas 19” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ievlejas 19”, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu 23. un 40. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

10.05.2019. sēdes protokola Nr.3 3. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 25.01.2019. lēmumu nr. 6 „Par nekustamā 

īpašuma „Ievlejas 19” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma mutiskā izsolē 

atsavināt Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo nekustamo īpašumu 

„Ievlejas 19” ar kadastra numuru 8850 020 0315 (turpmāk – nekustamais īpašums „Ievlejas 

19”) par nosacīto cenu 1020,00 €. 
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Nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” izsole notika 10.05.2019, un uz to bija pieteicies viens 

pretendents.  

Saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ievlejas 19”, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, pirmās izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 23. punktu, gadījumā, ja uz 

izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam 

izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli. 

Nekustamo īpašumu „Ievlejas 19” par 1070,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods 

xxxxx. 

Izsoles noteikumu 40. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas Objekta pirkuma summas samaksāšanas. (Vārds, 

uzvārds) atlikušo pirkuma summu samaksāja 10.05.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.120: 

Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19”, 

kadastra numurs 8850 020 0315, ieguvēju par nosolīto cenu 1070,00 €. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

3. 

Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmums nr. 196 „Par dzīvokļa īpašuma 

„Skolotāju māja 2” – 10  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 10, Mazirbē, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu 23. un 40. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

10.05.2019. sēdes protokola Nr.3 7. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10  izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmumu nr. 196 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma 

mutiskā izsolē atsavināt Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo 

dzīvokļu īpašumu „Skolotāju māja 2” – 10  ar kadastra numuru 8862 900 0280, kas sastāv no 

dzīvokļa ar kopējo platību 51,0 m
2
 un pie dzīvokļa  īpašuma piederošajām 510/9539 

domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļu īpašums „Skolotāju 

māja 2” – 10) par nosacīto cenu 8190,00 €. 

Dzīvokļu īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10 izsole notika 10.05.2019, un uz to bija 

pieteicies viens pretendents.  

Saskaņā ar „Pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 10, Mazirbē, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 

23. punktu, gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, objektu pārdod 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta 

vismaz par vienu izsoles soli. Dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 10 par 8290,00 € 

nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 
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Izsoles noteikumu 40. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma samaksāšanas. (Vārds, uzvārds) atlikušo 

avansa maksājuma summu samaksāja 15.05.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.121: 

Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju 

māja 2” – 10  ar kadastra numuru 8862 900 0280, ieguvēju par nosolīto cenu 8290,00 €. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

4. 

Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmums nr. 197 „Par dzīvokļa īpašuma 

„Skolotāju māja 2” – 11  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 11, Mazirbē, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu 23. un 40. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

10.05.2019. sēdes protokola Nr.3 8. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11  izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmumu nr. 197 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma 

mutiskā izsolē atsavināt Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo 

dzīvokļu īpašumu „Skolotāju māja 2” – 11  ar kadastra numuru 8862 900 0281, kas sastāv no 

dzīvokļa ar kopējo platību 38,0 m
2
 un pie dzīvokļa  īpašuma piederošajām 380/9539 

domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļu īpašums „Skolotāju 

māja 2” – 11) par nosacīto cenu 5770,00 €. 

Dzīvokļu īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11 izsole notika 10.05.2019, un uz to bija 

pieteicies viens pretendents.  

Saskaņā ar „Pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 11, Mazirbē, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 

23. punktu, gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, objektu pārdod 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta 

vismaz par vienu izsoles soli. Dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 11 par 5870,00 € 

nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Izsoles noteikumu 40. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma samaksāšanas. (Vārds, uzvārds) atlikušo 

avansa maksājuma summu samaksāja 12.05.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.122: 
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Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju 

māja 2” – 11 ar kadastra numuru 8862 900 0281, ieguvēju par nosolīto cenu 5870,00 €. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

5. 

Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātēm 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 6.punkts; 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 24.novembra noteikumi “Sporta 

aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt sporta aktivitāšu norisi Dundagas novadā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā saņemts pieteikums par finansiālu atbalstu sporta aktivitātēm, 

reģistrēts ar Nr.DD-3-26.2/19/343. Iesniedzējs Jānis Māgurs. Sporta veids  - pludmales 

volejbols, aktivitāte – Pludmales volejbola turnīrs “Latvijas pludmale 2019”, Kolkā 

2019.gada 18. jūnijā. Pieprasītais finanšu apjoms 200 Eur. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.123: 

1. Piešķirt finansējumu Eur 200 apmērā sporta aktivitātei “Latvijas pludmale 2019”. 

Finansējumu piešķirt no Sporta budžeta. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

Lēmums nosūtāms: Jānim Māguram 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

 

6. 

Par vienas diennakts izmaksām vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 

A.Felts 

Pamats 

1. 26.04.2019. Dundagas novada domes lēmums Nr.114 “Par nometņu organizēšanu 

vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās”. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”  

 

Mērķis 

Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 

mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt 

maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā fonda nomu 

(likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti). 
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26.04.2019. Dundagas novada dome pieņēma lēmuma nr.114 “Par nometņu organizēšanu 

vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās”. 

Uz šo brīdi ir saņemti seši iesniegumi par iespēju organizēt skolēnu vasaras nometnes 

Mazirbes internātskolā laika periodā no 2019.gada 15.jūnija līdz 25.augustam. 

Lai Dundagas novada pašvaldība varētu slēgt līgumus ar potenciālajiem nometņu 

organizētājiem par skolēnu vasaras nometņu organizēšanu, nepieciešams noteikt vienas 

personas diennakts izmaksas par uzturēšanos Mazirbes internātpamatskolā. 

Aprēķinātajā cenā ir iekļautas sekojošas izmaksas: telpu uzkopšana, ūdens piegāde, elektrība, 

koplietošanas telpu izmantošana, ēdamzāles telpu izmantošana, apkārtnes uzkopšana, 

administrācijas izdevumi un citas izmaksas, kas attiecas uz nometnes dalībniekiem. 

Izmaksas vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 5,80 EUR/diennaktī, bez PVN. 

Izmaksas vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 7,00 EUR/diennaktī, bez PVN, ja 

nepieciešams gultas veļas komplekts. 

   

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.124: 

Noteikt sekojošu maksu par uzturēšanos Mazirbes internātpamatskolā:  

1) maksa vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 5,80 EUR/diennaktī, bez PVN. 

2) maksas vienai personai Mazirbes internātpamatskolā 7,00 EUR/diennaktī, bez PVN, ja 

nepieciešams gultas veļas komplekts. 

 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai 

 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dižantes” 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Egle Agro” 24.05.2019. iesniegums. 

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” un grafiskās daļas karte „Dundagas 

pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 88.3., 97.3. apakšpunkts. 

4. 02.08.2016. 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 „Dižantes” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Dižantes” ar kadastra numuru 8850 017 0075 (turpmāk tekstā - 

nekustamais īpašums „Dižantes”) atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 49,90 ha lielas 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0075. 

Nekustamā īpašuma „Dižantes” īpašnieks SIA „Egle Agro” (reģ.Nr. 41203058028) 

iesniedzis 24.04.2019. iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 24.04.2019. ar 

Nr.DD-3-26.1/19/307), kurā lūdz no nekustamā īpašuma „Dižantes” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 017 0075 atdalīt meža zemi 11,30ha platībā. 
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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, 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. 

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 tekstā - saistošie noteikumi 

Nr.10) un grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” 

nekustamā īpašuma „Dižantes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0075 atrodas 

plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)”. 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Mežu teritorija 

(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, savukārt 

97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība 

„Lauksaimniecības teritorijā (L)” ir 2 ha. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Dižantes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 

0075 divās daļās, veidotos aptuveni 11,30 ha un 38,60 ha lielas zemes vienības, līdz ar to 

sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

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 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 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.125: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižantes” ar kadastra 

numuru 8850 017 0075 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0075, sadalot 

to divās daļās saskaņā ar pielikumu. 

2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”. 

5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot 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 “Egle Agro” – tzolta29@inbox.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
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8. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Paņi” 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Egle Agro” 24.05.2019. iesniegums. 

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” un grafiskās daļas karte „Dundagas 

pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 88.3., 97.3.apakšpunkts. 

4. 02.08.2016. 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 „Paņi” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Paņi” ar kadastra numuru 8850 014 0015 (turpmāk tekstā - 

nekustamais īpašums „Paņi”) atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 45,30 ha lielas 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015 un 13,30 ha lielas 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0016. 

Nekustamā īpašuma „Paņi” īpašnieks SIA „Egle Agro” (reģ.Nr. 41203058028) iesniedzis 

24.04.2019. iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 24.04.2019. ar Nr.DD-3-

26.1/19/306), kurā lūdz no nekustamā īpašuma „Paņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8850 014 0015 atdalīt meža zemi 21,70ha platībā un atdalītai zemes vienībai/īpašumam 

piešķirt nosaukumu „Mazpaņi”. 

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, 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. 

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 tekstā - saistošie noteikumi 

Nr.10) un grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” 

nekustamā īpašuma „Paņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015 atrodas 

plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)”. 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Mežu teritorija 

(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, savukārt 

97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība 

„Lauksaimniecības teritorijā (L)” ir 2 ha. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Paņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015 

divās daļās, veidotos aptuveni 21,70 ha un 23,60 ha lielas zemes vienības, līdz ar to sadalīšana 

atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 
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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 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 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.126: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Paņi” ar kadastra 

numuru 8850 014 0015 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015, sadalot to 

divās daļās saskaņā ar pielikumu. 

2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”. 

5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot 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 “Egle Agro” – tzolta29@inbox.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Skaistkalni” 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 17.04.2019. iesniegums. 

2. 21.03.2019. izlīguma līgums Civillietā Nr.C36046717. 

3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

4. Dundagas novada 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” 222.punkts. 

5. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.2. punkts. 

6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Skaistkalni” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 
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Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx 17.04.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 18.04.2019. ar Nr.DD-3-

31.2/19/349), kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Skaistkalni” ar kadastra numuru 

8862 007 0019 (turpmāk – nekustamais īpašums „Skaistkalni”) zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0019 divās daļās saskaņā ar 21.03.2019. noslēgto  izlīguma līgumu 

Civillietā Nr.C36046717. 

Nekustamais īpašums „Skaistkalni” atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā un sastāv no 0,4900 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 

007 0019. 

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 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas 

novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk tekstā – saistošie 

noteikumi Nr.21) grafiskās daļas karti „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā 

(atļautā) izmantošana Kolkas ciemā” nekustamā īpašuma „Skaistkalni” zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8862 007 0019 atrodas funkcionālajā zonā „Individuālo dzīvojamo māju 

teritorijas (IDz)”. 

Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

222.punktu atļauts sadalīt zemes vienību „Individuālo dzīvojamo māju teritorijā (IDz)”, ja pēc 

sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,15 ha (1500 m
2
) un ja pēc 

sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 20 m ielas (ceļa) 

frontē;  

Sadalot nekustamā īpašuma „Skaistkalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8862 007 0019 divās daļās, veidotos aptuveni 0,33 ha un 0,16 ha lielas zemes vienības līdz ar 

to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.21 noteiktajām prasībām. 

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 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 9 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.127: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skaistkalni” ar kadastra 

numuru 8862 007 0019 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0019, 

sadalot to divās daļās (pielikums). 

2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.  

5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot 

ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu 
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Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Krīķi” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Metrum” 20.05.2019. iesniegums Nr.113/a/32-2019.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmums Nr.88 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Krīķi”. 

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

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

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

  
Mērķis 

Nekustamā īpašuma “Krīķi” ar kadastra numuru 8850 031 0021 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 031 0021 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Metrum” 

(reģistrācijas Nr.40203093537) 20.05.2019. iesniegumu Nr. 113/a/32-2019 (reģistrēts 

Pašvaldībā 20.05.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/358) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Krīķi” ar kadastra numuru 8850 031 0021 (turpmāk – 

nekustamais īpašums “Krīķi”), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 

031 0021. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmumu Nr.88 “Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamajam īpašumam “Krīķi”” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Krīķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0021, sadalot to trijās daļās 

(īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Krīķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0021 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās atsevišķās zemes vienībās: aptuveni 

47,00 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0080 (turpmāk 

– zemes vienība Nr.1), aptuveni 6,30 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 031 0081 (turpmāk – zemes vienība Nr.2) un aptuveni 0,80 ha liela zemes 

vienība (īpašums) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0082 (turpmāk – zemes vienība 

Nr.3)  (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz 

nekustamā īpašuma “Krīķi” zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu “Krīķi”, zemes vienībai Nr.2 paredzēts 

piešķirt nosaukumu “Rauši”, bet zemes vienību Nr.3 plānots pievienot nekustamajam 

īpašumam “Pag.ceļš Valpene-Sabdagas” ar kadastra numuru 8850 031 0101. 

Piekļuve zemes vienībai Nr.1 un zemes vienībai Nr.3 nodrošināta no Pašvaldības autoceļa 

“Valpene - Sabdagas”, bet zemes vienībai Nr.2 to plānots nodrošināt no Pašvaldības autoceļa 

“Valpene - Sabdagas” un tālāk pa projektētu ceļa servitūtu caur zemes vienību Nr.1. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
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Saskaņā ar Ministru Kabineta 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 (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.128: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krīķi” ar kadastra numuru 8850 

031 0021 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 031 0021 sadalīšanai trijās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 47,00 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0080 saglabāt nosaukumu “Krīķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 

0101); 

2.2. 6,30 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0081 piešķirt nosaukumu “Rauši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 

0201); 

2.3. 0,80 ha lielo zemes vienību (īpašumu) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0082 atļaut pievienot nekustamajam īpašumam “Pag.ceļš Valpene-

Sabdagas” ar kadastra numuru 8850 031 0101 un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 1101). 

 

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 „Metrum”: talsi@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

11. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Dižķīri” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Metrum” 20.05.2019. iesniegums Nr.114/a/32-2019.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmums Nr.90 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dižķīri””. 

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

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punkts. 

  

Mērķis 

Nekustamā īpašuma “Dižķīri” ar kadastra numuru 8850 031 0012 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 031 0012 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Metrum” 

(reģistrācijas Nr.40203093537) 20.05.2019. iesniegumu Nr. 114/a/32-2019 (reģistrēts 

Pašvaldībā 20.05.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/359) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 
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projektu nekustamajam īpašumam “Dižķīri” ar kadastra numuru 8850 031 0012 (turpmāk – 

nekustamais īpašums “Dižķīri”), kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 

031 0012. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmumu Nr.90 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dižķīri”” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Dižķīri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 

0012, sadalot to trijās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Dižķīri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0012 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās atsevišķās zemes vienībās: aptuveni 

58,90 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0083 (turpmāk 

– zemes vienība Nr.1), aptuveni 27,30 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 031 0084 (turpmāk – zemes vienība Nr.2) un aptuveni 2,30 ha liela zemes 

vienība (īpašums) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0085 (turpmāk – zemes vienība 

Nr.3)  (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz 

nekustamā īpašuma “Dižķīri” zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un 

aizsargjoslas. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu “Dižķīri”, zemes vienībai Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu “Dižrauši”, bet zemes vienību Nr.3 plānots pievienot 

nekustamajam īpašumam “Pag.ceļš Valpene-Sabdagas” ar kadastra numuru 8850 031 0101. 

Piekļuve zemes vienībai Nr.1 un zemes vienībai Nr.3 nodrošināta no Pašvaldības autoceļa 

“Valpene - Sabdagas”, bet zemes vienībai Nr.2 to plānots nodrošināt no Pašvaldības autoceļa 

“Valpene - Sabdagas” un tālāk pa projektētu ceļa servitūtu caur zemes vienību Nr.1. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 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 (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.129: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dižķīri” ar kadastra 

numuru 8850 031 0012 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 031 0012 

sadalīšanai trijās daļās. 

       2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1.58,90 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0083 saglabāt nosaukumu “Dižķīri” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM – 0101); 

2.2.27,30 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0084 piešķirt nosaukumu “Dižrauši” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM – 0201); 

2.3. 2,30 ha lielo zemes vienību (īpašumu) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu  

8850 031 0085 atļaut pievienot nekustamajam īpašumam “Pag.ceļš Valpene-

Sabdagas” ar kadastra numuru 8850 031 0101 un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 1101). 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Upes iela 4” atsavināšanas procesa uzsākšanu 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, A.Grīvāne, V.Skuja 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 22.12.2016. lēmums Nr.237 “Par nekustamo īpašumu maiņu”. 

2. Dundagas novada domes 28.09.2018. lēmums Nr.202 “Par telpu pārbūvi pašvaldības 

administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1”. 

3. Dundagas novada domes 26.04.2019. lēmums Nr.92 “Par aizņēmumu Valsts kasē 

Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas 

rekonstrukcija II.kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 001, sociālā 

dienesta darbības nodrošināšanai)”. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā un trešā 

daļa. 

6. Dundagas novada domes 26.04.2012. lēmuma Nr.9 „Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 1. punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju pildīšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir nekustamais īpašums 

„Upes iela 4” ar kadastra numuru 8850 020 0196, kas sastāv no 0,5048ha lielas apbūvētas 

zemes vienības ar 8850 020 0536 uz kuras ir reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0196 001, 8850 020 0196 002, 8850 020 0196 004, 8850 020 0196 005 (turpmāk tekstā – 

nekustamais īpašums – “Upes iela 4”).  

Pašvaldība ir ieguvusi nekustamo īpašumu “Upes iela 4” maiņas ceļā saskaņā ar Dundagas 

novada domes 22.12.2016. sēdes lēmumu Nr.237 “Par nekustamo īpašumu maiņu” (turpmāk 

– lēmums Nr.237). Saskaņā ar Lēmuma Nr.237 izvērtējuma daļu, nekustamo īpašumu “Upes 

iela 4”, Pašvaldība ir plānojusi izmantot Sociālā dienesta telpu  paplašināšanai (1. stāvs) un 

papildus dienesta dzīvokļiem (2. stāvs).  

 Pašvaldība atkārtoti ir izvērtējusi nekustamā īpašuma „Upes iela 4”, izmantošanu un 

secinājusi, ka: 

1. Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu Nr.202 “Par telpu 

pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1”, ir nolemts pārbūvēt telpas Pils 

ielā 5-1, Dundagā, ņemot aizdevumu Valsts kasē, 

2. Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.92 “Par aizņēmumu 

Valsts kasē Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta 

stāva telpu grupas rekonstrukcija II.kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 

020 0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai)”, ir nolemts ņemt aizņēmumu 
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Valsts kasē ēkas Pils ielā 5-1, Dundagā jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijai un ēku 

pielāgojot Sociālā dienesta funkciju veikšanai, 

3. Saskaņā ar dzīvokļu uzskaites tabulu, Pašvaldības īpašumā un valdījumā ir 127 

dzīvokļi no kuriem 44 ir brīvi no īres līgumiem un 83 apgrūtināti ar īrniekiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamais īpašums “Upes iela 4” nav nepieciešams 

Pašvaldības funkciju īstenošanai, tā uzturēšana rada izmaksas, kā arī nav lietderīgi to iznomāt. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 

atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

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. 

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. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmuma Nr.9 „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 1. punktu, 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota 

komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas 

privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu. 

 

Tiek izteikts viedoklis, ka lēmuma projekta izvērtējuma daļas 1. un 2. punkts būtu svītrojams. 

Priekšlikums paliek bez virzības. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

J.Mauriņš), pret- 3 (T.Kaudze, V.Skuja, A.Grīvāne), atturas – 1 (M.Burnevics),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.130: 

Uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam „Upes iela 4” ar kadastra numuru 8850 

020 0196, kas sastāv no 0,5048ha lielas apbūvētas zemes vienības ar 8850 020 0536 uz kuras 

ir reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 001, 8850 020 0196 002, 8850 020 

0196 004, 8850 020 0196 005.  

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai, Privatizācijas, atsavināšanas 

un iznomāšanas komisijai. 

 
13. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā 

 Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” 

nodošanu nomai” 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts, V.Skuja, M.Burnevics, M.Napskis, T.Kaudze 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.227 “Par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai”. 

2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

14.12.2018. sēdes protokols Nr. 20. 

3. Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmums Nr.98 “Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 
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apstiprināšanu”, Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas nolikuma 13.punkts. 

 

Mērķis 

Iznomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 

28.09.2018.sēdes lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” 

nodošanu nomai” (turpmāk – lēmums Nr.227) nolemts nodot nomai nekustamā īpašuma 

“Mazirbes speciālā internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, četras daļas.  

Ar Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.98 “Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”, 

apstiprināts “Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikums”, kura 13.punkts nosaka, ka pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija) patstāvīgi, kā arī ar pieaicināto ekspertu palīdzību 

vada un veic attiecīgo objektu privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kas regulē šo objektu privatizācijas, atsavināšanas vai iznomāšanas 

kārtību. 

Komisija saskaņā ar lēmumu Nr. 227 organizēja izsoles. Saskaņā ar komisijas 

14.12.2018. sēdes protokolu Nr. 20, izsoles atzītas par nenotikušām, jo uz tām nepieteicās 

neviens nomas tiesību pretendents, un nolemts atkārtoti izsludināt  nomas tiesību izsoles uz 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, 

četrām daļām. 

Komisija nevar atkārtoti izsludināt nomas tiesību izsoles  saskaņā ar lēmumu Nr. 227, jo 

7. punktā apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi nomas objektiem, kuros ir iestrādāti 

konkrēti pieteikumu iesniegšanas datumi un laiki, pieteikumu atvēršanas datumi un laiki, kuri 

nav aktuāli atkārtotai objektu nomas tiesību izsludināšanai. Pamatojoties uz konstatēto faktu, 

komisijai ir priekšlikumi veikt grozījumus  lēmumā Nr.227.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.131: 

1. Grozīt Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018.  lēmuma Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 7. punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“7. Uzdot izstrādāt nomas tiesību izsoles noteikumus, 3. punktā minētiem nomas 

objektiem, Dundagas pašvaldības domes Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai.”  

2. Grozīt Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018.  lēmuma Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 8. punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“8. Uzdot izstrādāt nomas līgumu projektus, 3. punktā minētajiem nomas objektiem, 

Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.”  

3. Izslēgt no Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018.  lēmuma Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 9. punktu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
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14. 

Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma 

uzraudzīšanas komisijas sastāvā 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. Ministru kabineta noteikumu Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības 

zemi”  16.punkts. 

2. Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmums Nr.309 „Ar lauksaimniecības zemi 

veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas izveidošana”. 

3. Dundagas novada domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr.95 „Par grozījumiem Ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā”. 

  

Mērķis 

Izdarīt grozījumus Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 

komisijas sastāvā. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi” 16.punktu, novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido 

komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes 

iegūšanu īpašumā 

Ar Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmums Nr.309 15.§ „Ar lauksaimniecības 

zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas izveidošana” izveidoja Ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisiju (turpmāk – 

komisija) un apstiprināja tās sastāvu. 

Ar Dundagas novada domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.95 „Par grozījumiem Ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā” ar 

08.04.2019. no komisijas izslēdza komisijas locekli Sintiju Gāliņu, līdz ar to ir nepieciešams 

veikt grozījumus komisijas sastāvā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.132: 

Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā, iekļaujot tajā Ievu Dambergu (personas kods 

xxxxx). 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

15. 

Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019.gadā 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja 

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 2019. gada projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

vērtēšanai un noteikt atbalstāmās prioritātes 2019.gadā. 
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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. 

Lai mudinātu novada iedzīvotājus savas dzīves vides sakopšanā un kultūrvides veidošanā, 

kā prioritāri 2019.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”. 

 

Tiek ierosināts papildus sagatavotajā lēmumā norādītajam, komisijas sastāvā iekļaut Benitu 

Osi, Ivetu Plato, Tamāru Kaudzi, kā arī atbalstāmo prioritāti „kultūra” aizstāt ar 

„tautsaimniecība”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.133: 

1. Apstiprināt projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019.gadā 

vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Jurģis Rērihs, Lauris Laicāns, Benita Ose, Iveta Plato, 

Tamāra Kaudze. 

2. Komisijai darbu veikt saskaņā ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdē apstiprināto 

nolikumu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. 

3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Jurģi Rērihu. 

4. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Lauri Laicānu. 

5. Kā īpaši atbalstāmās prioritātes 2019.gadā noteikt Dundagas novada Attīstības programmas 

rīcības virzienus jomās „Vide” un „Tautsaimniecība”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

16. 

Par medību tiesībām īpašumā “Ozolvalki” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 28.11.2013. noteikumi „Medību tiesību piešķiršanas 

noteikumi”. 

2. Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā un otrā daļa.  

3. Medību likuma 1. panta 9
1
. punkts. 

 

Mērķis 

Medību tiesību piešķiršana pašvaldības lietojumā esoša zemes gabala medību platībās. 

 

Izvērtējums 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašuma “Ozolvalki” ar kadastra 

numuru 8850 022 0006, kas sastāv no 2,00 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8850 022 0066 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Ozolvalki”).  
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Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2011. sēdes lēmumu Nr.194/2 “Par zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fonā” nekustamais īpašums “Ozolvalki” ir  Valsts rezerves fonda 

zeme. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā daļa, nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības 

vārda, bet otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā 

minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, 

kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības 

vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes 

konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

Saskaņa ar Medību likuma 1. panta 9
1
. punktu medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks 

vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību 

platības. 

Par nekustamā īpašuma “Ozolvalki” lauksaimniecības zemju izmantošanu ir noslēgts 

27.08.2015. zemes nomas līgums Nr.8-2.1/15/28. Saskaņā ar nomnieka 03.05.2019. 

iesniegumu, kas reģistrēts Pašvaldībā 08.05.2019. ar Nr.3-26.2/19/335, nomniekam nav 

iebildumu par medību tiesību nodošanu medību kolektīvam. 

Pašvaldības 28.11.2013.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 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.134: 

1. Nodot medību tiesību nekustamajā īpašumā “Ozolvalki” ar kadastra numuru 8850 022 

0006, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0066. 

2. Medību tiesību nomas izsoli organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
 

 

 

 

17. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas darbam ar ģimenēm komisijas  locekles amata 

A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

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

2. Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm Nolikuma 7. un 

17.punkts 

 

Mērķis 

Atbrīvot Noriku Segliņu no Dundagas novada Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm locekļa amata 

 

Izvērtējums 



21 

 

Ar Dundagas novada domes 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.222 „Par grozījumiem 

Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm 

komisijas sastāvā”, komisijas sastāvā tika apstiprināta Dundagas vidusskolas sociālais 

pedagogs Norika Segliņa kā komisijas locekle. 

Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 2. maijā saņemts Norikas Segliņas iesniegums, kurā 

lūgts atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm locekļa amata ar 01.06.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.135: 

Ar 2019.gada 1.jūniju  (pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena) atbrīvot Noriku Segliņu 

(personas kods: xxxxx) no Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas darbam ar ģimenēm locekļa amata. 

 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 
 

 

 

 

18. 

Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

Pamats 

1. Apbalvojumu  komisijas nolikuma 6. punkts. 

2. I.Kundeckas 02.05.2019. iesniegums (reģ. 02.05.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/327) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

 Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina 

novada dome, savukārt 6.punkts, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to 

rakstveidā paziņojot domei. 

 2019.gada 2.maijā saņemts Apbalvojumu komisijas locekles Ivetas Kundeckas 

iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.136: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar 

01.06.2019. atbrīvojot no darba komisijā komisijas locekli Ivetu Kundecku. 
  

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 

 

19. 

Par atbrīvošanu no Dundagas novada Bāriņtiesas  locekles amata 

A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts 

2. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa 
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Mērķis 

Atbrīvot Ivetu Kundecku no Dundagas novada Bāriņtiesas locekļa amata 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2014.gada 26. jūnija lēmumu Nr.165 „Par Bāriņtiesas locekļa 

ievēlēšanu”, par Dundagas novada Bāriņtiesas locekli tika ievēlēta Iveta Kundecka. 

 

Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 2.maijā saņemts Ivetas Kundeckas iesniegums 

(reģ.Nr.DD-3-26.2/19/327), kurā lūgts atbrīvot viņu no Dundagas novada Bāriņtiesas locekļa 

amata ar 01.06.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.137: 

Ar 2019.gada 31.maiju  (pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena) atbrīvot Ivetu Kundecku 

(personas kods: xxxxx) no Dundagas novada Bāriņtiesas locekļa amata. 

 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 

20. 

Par “Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi 

attiecībā uz klientu personu datu apstrādi” apstiprināšanu 

Ziņo A.Šturms; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma  "Par pašvaldībām" 21.pants, 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta 1.,2.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt personu datu aizsardzības prasību ievērošanu 

 

Izvērtējums 

 Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi ir daļa no tehniskajiem un 

organizatoriskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka Pārziņa personas datu apstrāde attiecībā 

uz Nodarbinātajiem notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 

Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (turpmāk arī - Regula). 

 

 Regulas 24. panta 1.punkts nosaka, ka “Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, 

kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz 

fizisku personu tiesībām un brīvībām, pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek 

saskaņā ar šo regulu. Ja nepieciešams, minētos pasākumus pārskata un atjaunina.” 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.138: 

 Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu 

aizsardzības noteikumi attiecībā uz klientu personu datu apstrādi” projektu (pievienots 

pielikumā). 
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Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

21. 

Par “Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības 

noteikumi attiecībā uz nodarbināto personu datu apstrādi” apstiprināšanu 

Ziņo A.Šturms; A.Felts 

Pamats 

 Likuma  "Par pašvaldībām" 21.pants, 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta 1.,2.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt personu datu aizsardzības prasību ievērošanu 

 

Izvērtējums 

 Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi ir daļa no tehniskajiem un 

organizatoriskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka Pārziņa personas datu apstrāde attiecībā 

uz Nodarbinātajiem notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 

Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (turpmāk arī - Regula). 

 

 Regulas 24. panta 1.punkts nosaka, ka “Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, 

kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz 

fizisku personu tiesībām un brīvībām, pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek 

saskaņā ar šo regulu. Ja nepieciešams, minētos pasākumus pārskata un atjaunina.” 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.139: 

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas 

datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz nodarbināto personu datu apstrādi” projektu 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

22. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo J.Langzams; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants. 

2. 2019.gada 17.maija VARAM vēstulē ar Nr.DD-3-31.2/19/444 izteiktie iebildumi. 

 

Mērķis 

Nodrošināt aktuālo informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
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Izvērtējums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības nolikumu. 

 No domes ir saņemts priekšlikums par to, ka domes kārtējās sēdes ar 2019.gada jūnija 

mēnesi tiek rīkotas katra mēneša ceturtajā ceturtdienā, līdz ar to Nolikumā grozāms attiecīgais 

punkts. 

 Izskatot Dundagas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk arī - Nolikums) tika 

konstatēts, ka vienai no domes izveidotajām iestādēm ir nekorekti norādīts nosaukums, t.i. 

“Pašvaldības centrālā administrācija”. Līdz ar to nepieciešams šo nosaukumu mainīt uz 

“Centrālā administrācija”. Par cik Nolikumā vairākos punktos minēts attiecīgās iestādes 

nosaukums, tad arī šie punkti izsakāmi jaunā redakcijā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.140: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

23. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne 

Pamatojums 

1. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vēstule Nr.19/1-7/106/1-4 no 

13.05.2019 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3. punkts 

3.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punkts 

4.Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr.23. “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” 

 

Izvērtējums 

Dundagas novadā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “Piejūra”” ,turpmāk (Apsaimniekotājs), ar kuru 2018.gada 27.februārī noslēgts 

līgums Nr.DD-3-13.2/18/49 par atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā uz 7 gadiem. 

Dundagas novada pašvaldība  ir saņēmusi Apsaimniekotāja 13.05.2019 vēstuli Nr.19/1-

7/106/1-4 no ar priekšlikumiem veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dundagas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Apsaimniekotājs iesaka papildināt saistošos noteikumus ar:  

a)  5.1. vietā 6.punktā aiz vārda “nodrošina” papildināt ar vārdu  “viens”; 

b) papildināt 6.punktu ar teikumu: “Tā pienākums ir noslēgt līgumu ar fiziskām un 

juridiskām personām”; 

c) papildināt 43.2. punktu aiz vārda “tvertnes” ar vārdiem “ar tilpumu no 120 līdz 1100 

litri” 
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d) papildināt 20.punktu ar teikumu: “Atkritumu izvešana privātpersonām un juridiskām 

personām jāparedz ne retāk kā vienu reizi mēnesī”; 

e) papildināt 43.3. punktu aiz vārda “maisus, ar vārdiem “(tilpums – 60 litri); 

f) papildināt ar punktu 44.3.punktu ar šādu tekstu: “šķirošanas konteiners/metāla režģis 

ar apaļu atveri – PET, metāla iepakojums”; 

 g) papildināt saistošos noteikumus ar sekojošu tekstu:  “Atkritumu savākšanas sistēmu 

Dundagas novada administratīvajā teritorijā veido: 

6. Noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic 

sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu 

novada administratīvajā teritorijā; 

7. Atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves 

vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu; 

8. Atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos 

vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu savākšana 

(tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, 

pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav 

izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves 

atkritumu poligonā; 

9. Citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde, atbilstoši 

noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem 

aktiem”. 

 

Apsaimniekotājs iesaka aizstāt: 

a) VIII.nodaļas nosaukumā vārdu “nešķirotai” ar vārdu “dalītai”; 

b) 48. punktā vārdus “šķiroto sadzīves atkritumu” ar vārdiem “dalīto atkritumu 

vākšanas punktu”; 

c) 44.1. punktā tekstu ar “šķirošanas konteiners zaļā krāsā, ar apaļu atveri – stikla 

iepakojums”; 

d) izteikt 44.2. punktu: “šķirošanas konteiners dzeltenā krāsā ar apaļu vai taisnstūrveida 

atveri – PET, skārda iepakojums, papīrs, kartons”. 

 

Deputāti iebilst normas iekļaušanai par obligātu nosacījumu atkritumu izvešanas biežuma 

noteikšanai (ne retāk kā reizi mēnesī). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.141: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dundagas novadā”” projektu (pievienots pielikumā) ar labojumiem, svītrojot 20.punkta 

pēdējo teikumu. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, SIA 

“Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāts M.Napskis (no plkst.12.12). 
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24. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne 

Pamatojums 

1. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 10.05.2019 vēstule Nr.19/1-

7/103/1-5 no un Nr.19/1-7/106/1-4 no 13.05.2019. 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 13.05.2019 vēstule Nr.19/1-

7/106/1-4. 

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vēstule Nr.2-2.55/1488 no 9.05.2019 un 

lēmums Nr.89 no 8.05.2019 “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem. 

4. Līguma par atkritumu apsaimniekošanu Nr.DD-3-13.2/18/49 no 27.02.2018 starp 

Dundagas novada pašvaldību un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, par  

atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā punkts 3.3.punkts. 

5.Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta (12) daļa un (4) daļa . 

 

Izvērtējums 

Dundagas novadā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “Piejūra””, turpmāk (Apsaimniekotājs), ar kuru 2018.gada 27.februārī noslēgts 

līgums Nr.DD-3-13.2/18/49 par atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā uz 7 gadiem. 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

10.05.2019 lēmumu Nr.89 “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu izmaiņām: 

Nr. Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar 

Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t (bez 

PVN) 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifs, EUR/t (bez PVN) 

1. 43,00  63,73 no 10.06.2019 līdz 31.12.2019 

2. 50,00 64,01 no 1.01.2020 līdz jaunam tarifam 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta (12) daļa nosaka, ka ja līguma darbības laikā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu 

atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu. ` 

Dundagas novada pašvaldība  ir saņēmusi Apsaimniekotāja 13.05.2019 vēstuli Nr.19/1-

7/106/1-4 no “Par dokumentu iesniegšanu”, ar kuru uzņēmums iesniedzis aprēķinu un 

pamatojumu atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanai. Izmaiņas  izmaksu 

komponentēs redzamas tabulā. 

Komponentes Esošais tarifs Plānotais tarifs Izmaiņas 

Svara un tilpuma koeficients m³/t 0,158 0,105 -0,053 

Apglabāšanas tarifs 4,47 4,27 -0,22 

Dabas resursu nodoklis EUR/m³ 4,42 2,11 -2,31 

NSA savākšanas maksa bez PVN EUR/m³ 1,70 8,26 +6,56 

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/m³ 10,61 14,64 +4,03 

PVN 21% 2,23 3,07 +0,84 

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN EUR/m³ 12,84 17,71 +4,87 

 

Ņemot vērā jaunās izmaksas, maksa par konteineru  iztukšošanu ir sekojoša: 
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Konteinera tilpums, l Esošā maksa ar PVN Plānotā maksa ar PVN Palielinājums 

140 1,80 2,48 0,68 

180 2,31 3,19 0,88 

240 3,09 4,25 1,16 

1100 14,12 19,48 5,36 

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta (4) daļa nosaka, ka:  

Pašvaldība ik gadu līdz 30.jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 

procentiem vai vairāk. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece, V.Skuja, 

J.Mauriņš), pret- 1 (M.Burnevics), atturas – 2 (T.Kaudze, A.Grīvāne)  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.142: 

1. Ar 2019.gada 1.jūliju atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 23.11.2018.  

lēmumu Nr.4 “Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem”. 

2. Noteikt, ka Dundagas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksa sākot ar  2019.gada 1.jūliju ir 17,71 EUR par 1 m³ bez PVN. 

3. Uzdot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informēt Dundagas 

novada iedzīvotājus un uzņēmējus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

izmaiņām. 
 

Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, SIA 

“Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

25. 

Par automašīnas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Ralle, A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.12.2018. lēmums nr. 3 „Par automašīnas Dacia 

Logan atsavināšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

apstiprināto izsoles noteikumu “Dundagas novada pašvaldības kustamās mantas – 

automašīnas Dacia Logan- izsoles noteikumu”  23.punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

16.05.2019. sēdes protokols. 

 

Mērķis 

Apstiprināt automašīnas Dacia Logan izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

1. Ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas 29.03.2019. lēmumu (prot.Nr.6) apstiprinātiem, “Dundagas novada 

pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dacia Logan- izsoles noteikumiem”, 

noteikts atsavināt automašīnu atkārtotā izsolē par izsoles sākumcenu 400,00 eiro. 
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2. Automašīnas Dacia Logan rakstiska izsole notika 16.05.2019, un uz to bija pieteicies 

viens pretendents (Vārds, uzvārds). Viņa piedāvātā cena par automašīnu bija 401,00 

eiro. 

3. Saskaņā ar  “Dundagas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dacia 

Logan- izsoles noteikumu”  19.punktu, automašīnu pārdod izsoles dalībniekam, kurs ir 

piedāvājis visaugstāko cenu, t.i., 401,00 eiro.  

4. Izsoles noteikumu 23. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas automašīnas pirkuma summas samaksāšanas. 

Atlikušā pirkuma summa uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir samaksāta. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece, V.Skuja, 

J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.143: 

Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par kustamās mantas -automašīnas 

Dacia Logan, valsts reģistrācijas numurs GO4623, ieguvēju par nosolīto cenu 401,00 €. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

26. 

Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes grupiņas vajadzībām”, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā 

īstenošanai 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, T.Kaudze, A.Grīvāne 

Pamats 

1. 26.04.2019. Dundagas novada domes lēmums Nr.91; 

2. Dundagas novada pašvaldības iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.18; 

3. Pamatojoties uz MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr. 196 „Par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

22.panta pirmo daļu, 22.prim panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 

2019.gadam”.  

 

Mērķis 

Jaunas bērnudārza grupiņas izveide pirmskolas izglītības iestādē “Kurzemīte”, Talsu ielā 7, 

Dundagā. 

 

Izvērtējums 

2019.gada 26.aprīļa Dundagas novada domes sēdē tika lemts, ka nepieciešams izveidot jaunu 

grupiņu  pirmskolas izglītības iestādē “Kurzemīte”, Talsu ielā 7, Dundagā, lai nodrošinātu 

iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. 

Patlaban pirmskolas izglītības iestādē “Kurzemīte” ir septiņas grupiņas, izglītības iestādi 

apmeklē 139 bērni. Rindā uz iespēju apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi “Kurzemīte” gaida 

8 bērni. Projektā ir plānots izveidot jaunu grupiņu 16 bērniem. Telpās paredzēts veikt 

kvalitatīvu remontu, radot vajadzīgos apstākļus pirmsskolas izglītības programmas 

vajadzībām. 

Izsludinātajā iepirkumā DNP 2019/5 “Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes 

grupiņas vajadzībām”, kas noslēdzās 2019.gada 21.maijā, piedāvājumu iesniedza trīs 

pretendenti.  Iepirkumu konkursā par “Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes 

grupiņas vajadzībām”, Talsu iela 7, Dundagā, ar zemāko cenu ir uzvarējusi SIA "Lexa ID", 

Reģ.Nr.41203060658.  
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Kopējās projekta plānotās būvdarbu izmaksas ir EUR 42 806,52 (četrdesmit divi tūkstoši 

astoņi simti seši eiro un 52 centi), t.sk. PVN 21%. 

Būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada jūlija sākumā.  

          Dundagas novada pašvaldībai, lai nodrošinātu projekta “Telpu pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes grupiņas vajadzībām” īstenošanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts 

kasē.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece, V.Skuja, 

J.Mauriņš, A.Grīvāne, M.Burnevics, T.Kaudze), pret- nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.144: 

1. Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt 

vidēja termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus: 

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs –32 105 eiro; 

1.2. Aizņēmumu mērķis – “Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas 

vajadzībām”, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā. 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada jūlijs; 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 5 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2021.gada jūlijs; 

1.7. Dundagas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 702 eiro apmērā, kas 

veido 25 % no projekta kopējām izmaksām.  

1.8. Pašvaldība  līdzfinansējumu veiks līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījumam. 

1.9. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu 

budžetu. 

 

Lēmums nododams izpildei: CA finansiste Inga Ralle 

 

Dažādi jautājumi 

 

Par NĪ “Gaviļkalns” atsavināšanas cenu  

Nepiesakās pretendenti, jo cena ir par augstu. Ierosina samazināt sākuma cenu par 60%. 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija pie šī jautājuma strādā. 
 

 

Sēde slēgta plkst. 12.40. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 28.05.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 28.05.2019. 


