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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.4. 

2019.gada 26.aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris 

Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja 

Nepiedalās: Madars Burnevics- iemesls nav paziņots 

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

zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, finansiste Inga Ralle, Kolkas pagasta pārvaldes 

vadītājs Aldis Pinkens, juriskonsults Jānis Langzams, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris 

Kojro, sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere, DNCB vadītāja Ruta 

Emerberga, projektu vadītāja Ieva Damberga 

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 jautājumus: 

33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu 

34. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā 

35. Par avansa maksājumu “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra”” 

36. Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā jautājumus: 

33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu 

34. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā 

35. Par avansa maksājumu “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra”” 

36. Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu 

 

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

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
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1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

2. Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

3. Par SIA “Kolkas ūdens” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

4. Par SIA “Dundagas veselības centrs” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

5. Par Dundagas novada pašvaldības  2018.gada pārskata apstiprināšanu 

6. Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas 

pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019.gada Koplīgumā 

ietveramajiem punktiem 

7. Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2019.gadā 

8. Par 2019. gada rīcību realizāciju 

9. 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) 

10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.3  „Par speciālajiem pabalstiem” 

11. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 

komisijas sastāvā 

12. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 

komisijas sastāvā 

13. Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu 

14. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Aizceļi” atsavināšanas uzsākšanu 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Roņsalas” 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jāņkužnieki” 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmalas” 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Atvari” 

20. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

sastāvu 

21. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

23. Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas Nolikumā 

24. Par Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem un Dundagas 

novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiem 

25. Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 2019. – 2024.gadam 

26. Par Dundagas vidusskolas iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem 

Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā” 

27. Par “Dundagas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu 

izmeklēšanas un novēršanas noteikumi” apstiprināšanu 

28. Par grozījumiem Centrālās administrācijas darba kārtības noteikumos 

29. Par grozījumiem “Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

30. Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku 

31. Par nometņu organizēšanu vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās 

32. Par Dundagas Bāriņtiesas sastāvu 

33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu 

34. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā 

35. Par avansa maksājumu “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra”” 

36. Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu 
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1. 

Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm  

 

Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par iepriekš pieņemto domes 

lēmumu izpildi un par uzdotajiem deputātu jautājumiem par: dalība Latvijas pašvaldību 

izpilddirektoru sanāksmē un apspriestie jautājumi; par izsludinātajiem iepirkumiem - 

Drupinātas grants iegāde pašvaldības autoceļu uzturēšanai (pašvaldības ceļu labošanai) un 

Būvuzraudzība lauku grants ceļu pārbūvei; par atsavināšanai nodotajiem pašvaldības 

īpašumiem, par vakantajām Bāriņtiesas locekļu amata vietām un projektu vadītāja vakanci;  

Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes nomniekam Saules ielā 16.; par nekustamā īpašuma 

"Upes iela 4" izvērtējumu – uz nākamo Attīstības un plānošanas komitejas sēdi;  par piekļuvi 

Dakterlejas 4. 

 

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts informē par dalību pašvaldību Novadu dienā Gulbenē, 

kur galvenais diskusiju jautājums bija par gaidāmo teritoriālo reformu.  

 

 

2.   

Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo zvērināts revidents A.Rutkis; A.Felts, R.Rūmniece, T.Kaudze 

Pamats 

1.   Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; 

2. Likums “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

54.pants; 

3. Dundagas novada domes lēmums Nr.133 no 23.07.2015. § 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi; 

4. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Revidentu serviss”, Reģ.Nr.48503004390, 

neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2018.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. SIA “Ziemeļkurzeme”, Reģ.nr.40003382317, 2018.gada pārskats sniedz skaidru 

priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. 

2. Uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir: 

 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE kods 36.00),   

 notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE kods 37.00) un  

 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. 

3. Uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs ir Dundagas novada dome. 

4. Sabiedrības 2018.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls 

EUR 480 219 sastāv no 480 219 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 

5. Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  - 6. 

6. Uzņēmuma valdes loceklis – Andrejs Bāliņš. 

7. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. 

8. SIA “Ziemeļkurzeme” 2018.gada Neto apgrozījums sastāda 132 533 EUR, kas ir par 

4,67 % lielāks nekā 2017.gadā. 

 Ūdens piegāde – 48 285 eiro; 

 Kanalizācijas pakalpojumi – 56 989 eiro; 

 Aprēķins par sausiem sadzīves atkritumiem no iedzīvotājiem un pārdotie 

atkritumu maisi – 15 694; 
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 Dzīvojamo māju sniegtie apsaimniekošanas pakalpojumu ieņēmumi – 7003 

eiro; 

 Pārējie (santehnikas pakalpojumi, asenizācijas mašīnas pakalpojumi) – 

4562 eiro. 

9. Kā norādīts 2018.gada pārskatā, uzņēmuma aktīvus veido: 

Pamatlīdzekļi – EUR 2 221 870, 

Krājumi – EUR 2737,  

Debitora parādi – EUR 22 122, 

Naudas līdzekļi – EUR 190 436 vērtībā. 

 

10. 2018.gada pārskatā, uzņēmuma pasīvus veido: 

Pašu kapitāls – EUR 547 984, 

Nākamo periodu ieņēmumus – EUR 1 452 8167,  

Īstermiņa kreditori – EUR 436 365 (tsk., no pircējiem saņemtie avansi EUR 

78 906, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  EUR 118 773, nodokļi un 

VSAOI  EUR 3 645, pārējie kreditori EUR 2 215, nākamo periodu ieņēmumi 

EUR 90 689, uzkrātās saistības EUR 142 137).  

 

11. Uzņēmums 2018.gadu noslēdzis ar EUR 22 283 lielu peļņu, kas plānota ieguldīt ES 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Dundagā II kārta” īstenošanā un pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanā.. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.85: 

1. Apstiprināt SIA “Ziemeļkurzeme”, reģ.Nr.40003382317, 2018.gada pārskatu.  

2. 2018.gada peļņu EUR 22 283 ieguldīt ES kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” īstenošanā un pamatdarbības 

pakalpojumu nodrošināšanā.  

  

Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme”. 

 

 

3.  

Par SIA “Kolkas ūdens” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo zvērināts revidents A.Rutkis; A.Felts, R.Rūmniece,T.Kaudze 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; 

2.   Likums “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

54.pants; 

3.  Dundagas novada domes lēmums Nr.133 no 23.07.2015. § 5. Pašvaldību kapitālsabiedrību 

pārvaldības noteikumi; 

4.  Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Revidentu serviss”, Reģ.Nr.48503004390, 

neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2018.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. SIA “Kolkas ūdens”, Reģ.nr.40003579893, 2018.gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu 

par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. 

2. Uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir: 
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 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE kods 36.00),   

 notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE kods 37.00). 

3. Uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs ir Dundagas novada dome. 

4. Sabiedrības 2018.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 

326 651 sastāv no 326 651 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1, 2018.gadā 

pamatkapitāls palielināts par 23 210 EUR. 

5. Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  - 4. 

6. Uzņēmuma valdes loceklis – Ivo Bordjugs. 

 7.   Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. 

 8.   SIA “Kolkas ūdens” 2018.gada Neto apgrozījums sastāda 121 773 EUR, kas ir par 8 % 

lielāks nekā 2017.gadā. 

 Ūdens piegāde – 39 511 eiro; 

 Kanalizācijas pakalpojumi – 70 715 eiro; 

 Pārējie (santehnikas pakalpojumi, asenizācijas mašīnas pakalpojumi)– 11 

547; 

9.  Kā norādīts 2018.gada pārskatā, uzņēmuma aktīvus veido: 

Pamatlīdzekļi – EUR 474 350, 

Krājumi – EUR 541,  

Debitora parādi – EUR 10 285, 

Naudas līdzekļi – EUR 37 184 vērtībā. 

 

10. 2018.gada pārskatā, uzņēmuma pasīvus veido: 

Pašu kapitāls – EUR 422 131, 

Īstermiņa kreditori – EUR 89 403 (tsk., parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem  EUR 2044, nodokļi un VSAOI  EUR 2029, pārējie kreditori 

EUR 2314, nākamo periodu ieņēmumi EUR 75467, uzkrātās saistības EUR 

7549).  

 

11. Uzņēmums 2018.gadu noslēdzis ar EUR 15 557 lielu peļņu, kas plānota ieguldīt 

pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanā un attīstībā. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.86: 

1. Apstiprināt SIA “Kolkas ūdens”, reģ.Nr.40003579893, 2018.gada pārskatu. 

2. 2018.gada peļņu EUR 15 557 ieguldīt attīstībā un pamatdarbības pakalpojumu 

nodrošināšanā.  

  

Lēmums nosūtāms: SIA “Kolkas ūdens”. 

 

4. 

Par SIA “Dundagas veselības centrs” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo zvērināts revidents A.Rutkis; A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; 

2. Likums “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

54.pants; 

3. Dundagas novada domes lēmums Nr.133 no 23.07.2015. § 5. 

4. Pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi; 

5. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Revidentu serviss”, Reģ.Nr.48503004390, 

neatkarīgu revidentu ziņojums. 
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Mērķis 

2018.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. SIA “Dundagas veselības centrs”, Reģ.nr.51203036041, 2018.gada pārskats sniedz 

patiesu un skaidru priekšstatu par finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu, saistībām un finansiālo stāvokli. 

2. Uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir  

 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE kods 86.90),   

 cita veida sociālās aprūpes pakalpojums ar izmitināšanu (NACE kods 87.90). 

3. Uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs ir Dundagas novada dome. 

4. Sabiedrības 2018.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls 

EUR 50 592 sastāv no 50 592 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 

5. Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  - 25. 

6. Uzņēmuma valdes locekle – Agita Vagenmeistere. 

7. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. 

8. SIA “Dundagas veselības centrs” 2018.gada Neto apgrozījums sastāda 202 713 

EUR, kas ir par 10,26% lielāks nekā 2017.gadā. 

Neto apgrozījumu veido –  

 NVD finansējums 16,40 %, 

 Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 27,87 %, 

 SIA “Dundagas veselības centrs” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 55,73 

% no kopējā apgrozījuma. 

9. Kā norādīts 2018.gada pārskatā, uzņēmuma aktīvus veido: 

Pamatlīdzekļi – EUR 29 571, 

Krājumi – EUR 2 561,  

Debitora parādi – EUR 4 587, 

Naudas līdzekļi – EUR 7 337 vērtībā. 

 

10. 2018.gada pārskatā, uzņēmuma pasīvus veido: 

Pašu kapitāls – EUR – 6 922, 

Īstermiņa kreditori – EUR 43 830 (tsk., parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem  EUR 7 378, nodokļi un VSAOI  EUR 30 571, pārējie 

kreditori EUR 4 187, uzkrātās saistības EUR 1 694).  

 

11. Uzņēmums 2018.gadu noslēdzis ar EUR 7 852  lieliem zaudējumiem. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.87: 

1. Apstiprināt SIA “Dundagas veselības centrs”, Reģ.nr.51203036041, 2018.gada pārskatu.   

(pievienots Pielikumā) 

2. Palielināt SIA “Dundagas veselības centrs”, Reģ.nr. 51203036041, pašu kapitālu. 

  
Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs” valdes loceklei A.Vagenmeisterei. 

Lēmums nododams izpildei: SIA “Dundagas veselības centrs” valdes loceklei 

A.Vagenmeisterei. 
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5. 

Par Dundagas novada pašvaldības  2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo zvērināts revidents A.Rutkis; A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.pants, 1.daļas 2.punkts; 

2. Likums “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešā daļa; 

3. Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”. 

4. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Revidentu serviss”, Reģ.Nr.48503004390, 

neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2018.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības 2018.gada pārskats sniedz informāciju par finanšu un budžeta 

izpildi pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

1.1.Par pamatbudžeta izpildi: 

1.1.1.Ieņēmumi 5 158 778 euro; 

1.1.2.Izdevumi 5 307 270 euro; 

1.1.3.Finansēšana : 

1.1.3.1.Saņemtais aizņēmums 610 589 euro; 

1.1.3.2.Aizņēmumu atmaksa 147 766 euro; 

1.1.3.3.Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā 163 210 euro; 

 1.2.Par speciālā budžeta izpildi: 

1.2.1.Ieņēmumi 160 066 euro; 

1.2.2.Izdevumi 143 560 euro; 

1.3.Par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem: 

1.3.1.Ieņēmumi 0 euro; 

1.3.2.Izdevumi 117 euro; 

1.4.Vadības ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada finanšu  un 

budžeta izpildes pārskatu. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.88: 

1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu. 

2. Ar Dundagas novada pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā 

apjomā var iepazīties Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībā.  

  

Lēmums nosūtāms: SIA “Revidentu serviss”. 

 

6.  

Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas 

pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019.gada Koplīgumā 

ietveramajiem punktiem 

Ziņo J.Langzams, R.Emerberga; A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 
 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 
 

 

Mērķis 
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Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

normām ietvert Koplīgumā punktus, kuri ir domes kompetences jautājumi  
 

Izvērtējums 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

37.panta 1. un 4.daļu (Pašvaldības dome nosaka amatus, kurus ieņemošās amatpersonas 

(darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).) Koplīguma 

sadaļā „Darba aizsardzība un darba vide” ietvert punktu šādā redakcijā:  

 Darba devējs apņemas nodrošināt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises apmaksu 

šādiem amatiem pašvaldībā: sociālā dienesta darbinieki, bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

pašvaldības policists, kasieris-grāmatvedis, saimnieciskā dienesta un saimniecisko 

lietu vadītāji, elektriķis, šoferi/traktorists, remontstrādnieki, pavāri un virtuves 

strādnieki, veļas mazgātāji, būvvaldes vadītājs, būvinspektors. Nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas polises apmaksā arī sezonālajiem darbiniekiem – zemspiediena katla 

kurinātājiem. 

 

2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

42.panta 9.daļu Koplīguma sadaļā „Apmaksātais papildatvaļinājums” iekļaut punktus šādā 

redakcijā: 

 Darbiniekiem ar bērniem līdz 16 (ieskaitot) gadu vecumam tiek piešķirts papildus 

atvaļinājums - par katru bērnu 1 darba diena. 

 Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku vairāk par 75 procentiem no 

darba laika, tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 3 darba dienas. 

 Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku 50 procentus no darba laika, 

tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 2 darba dienas. 

 Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku līdz 25 procentiem no darba 

laika, tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 1 darba diena. 

 Dundagas novada izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam nepiemēro augstāk 

minētos punktus. 

 Darbiniekiem, kuri ir reģistrēti dalībnieki Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 

svētkos, tiek piešķirts papildus atvaļinājums - 5 darba dienas (atkarībā no dalības 

dienu skaita). 

 

3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

19.panta 1. un 6.daļu Koplīguma sadaļā „Pabalsti” ietvert punktus šādā redakcijā: 

 Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 

apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā. 
 

 Ja darbinieka nāve iestājusies nelaimes gadījuma rezultātā un darbinieks ir bijis 

apdrošināts pret nelaimes gadījumiem par darba devēja līdzekļiem, tad pašvaldība 

neizmaksā apbedīšanas pabalstu, jo tiks saņemta apdrošināšanas prēmija.  

 

Deputāte R.Rūmniece ierosina nākamajā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

sēdē atgriezties pie jautājuma par Koplīgumā ietverto sociālo garantiju normu tiesiskuma 

izvērtēšanas. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, V.Skuja, 

J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 2 (M.Napskis, R.Rūmniece) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.89: 

Slēdzot 2019.gada LPDA Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 

Koplīgumu, tajā ietvert izvērtējuma sadaļā minētos punktus.  
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Lēmums nosūtāms: Izpilddirektorei, finanšu speciālistei, galvenajai grāmatvedei, LPDA 

Dundagas pirmorganizācijas priekšsēdētājai 

Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektorei, LPDA Dundagas pirmorganizācijas 

priekšsēdētājai 

 

7.  

Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2019.gadā 

Ziņo A.Kojro; A.Felts, M.Napskis 

Pamats 

Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2019. 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.,2017. gadā -  107063,00 EUR, 2018. gadā  - 110 174,00 EUR, 2019. gadā 110000, 00 

EUR. Ar šādu līdzekļu daudzumu ir jāveic ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi - sniega 

tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu labošana, grāvju rakšana, tīrīšana, grants virsmu segumu 

uzlabošana, ceļazīmju atjaunošana un ceļu atjaunošanas darbi. 

  

Ir priekšlikums šādam rīcību  un finanšu izlietojuma plānam 2019.gadam:  

  Kolkas pagastā veicama virsmas dubultā apstrāde ceļiem Nr. 1 Veikals-Cehs-

Zaļmeži 216 m garumā un ceļš Nr. 29 Pastnieki-Skolotāju māja 170 m garumā  ar šķembām 

un emulsiju (aptuvenās izmaksas 15000,00 EUR) u.c. 

Dundagas pagastā ceļa nr.6 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana pēc 

ūdenssaimniecības projekta. Aptuvenās šo darbu izmaksas 40000,00 EUR./pēc fakta 

konstatēšanas iespējams pārplānot veicamo darbu apjomu/ 

 

Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem 

(darbi veicami atsevišķos ceļa posmos, ikdienas uzturēšanas darbi): 

nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (grāvju rakšana, veltņošana no 0,000 km līdz 0,500 

km);( EUR 3000.00) 

nr. 26 ”Kubele – Stirniņi” Būdeni (caurtekas ierīkošana pie Līgatu mājām, grāvja 

atjaunošana no Līgatu mājām līdz ceļam Talsi-Dundaga); (EUR 1500.00) – /pašreiz 

nav vēl saskaņots ar robežu īpašnieku/ 

              nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana); (EUR 500.00) 

nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(apauguma novākšana, grants uzvešana uz 

bedrainajiem posmiem no “Silkalējiem” līdz  “Mežmačiem”) (EUR 2500.00) - /no 

2018.gada pārceltais darbs/ 

nr.,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Goblejas ceļš”(grants  uzvešana uz bedrainajiem 

posmiem) (EUR 1000.00) 

              nr. 19 Būkalti-izgāztuve-Ozoli (caurtekas ierīkošana)( EUR 500.00) 

Ikdienas uzturēšanas darbi: 

1. sniega tīrīšana -10000,00 EUR; 

2. ceļu greiderēšana- 10000,00 EUR; (greiderēšana pēc nepieciešamības) 

3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu -10000,00 EUR; (Dundagas asfaltētās 

ielas un ceļi  un Kolkas ceļi pēc nepieciešamības) 

4.  grants iegāde (pēc nepieciešamības),  apstrāde pret putēšanu, grāvju tīrīšana, 

drupinātā asfalta iegāde u.c.- 10000,00 EUR; 
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5. zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana- 

4000,00 EUR; 

Novadā kopumā lielāka apjoma darbiem ir jāsagatavo defektu akti, darba daudzumu un 

izmaksu saraksti un sludināmas cenu aptaujas.  

Ir priekšlikums apstiprināt šādu ceļu fonda rīcību un  finanšu līdzekļu izlietojuma plānu 2019. 

gadam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, V.Skuja, 

J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 2 (M.Napskis, R.Rūmniece) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.90: 

Apstiprināt ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietojuma un rīcību plānu 2019. Gadam: 

  Kolkas pagastā veicama virsmas dubultā apstrāde ceļiem Nr. 1 Veikals-Cehs-

Zaļmeži 216 m garumā un ceļš Nr. 29 Pastnieki-Skolotāju māja 170 m garumā  ar šķembām 

un emulsiju (aptuvenās izmaksas 15000,00 EUR) u.c. 

Dundagas pagastā ceļa nr.6 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana pēc 

ūdenssaimniecības projekta. Aptuvenās šo darbu izmaksas 40000,00 EUR. 

 

Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem 

(darbi veicami atsevišķos ceļa posmos, ikdienas uzturēšanas darbi): 

nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (grāvju rakšana, veltņošana no 0,000 km līdz 0,500 

km);( EUR 3000.00) 

nr. 26 ”Kubele – Stirniņi” Būdeni (caurtekas ierīkošana pie Līgatu mājām, grāvja 

atjaunošana no Līgatu mājām līdz ceļam Talsi-Dundaga); (EUR 1500.00) 

              nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana); (EUR 500.00) 

nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(apauguma novākšana, grants uzvešana uz 

bedrainajiem posmiem no “Silkalējiem” līdz  “Mežmačiem”) (EUR 2500.00) 

nr.,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Goblejas ceļš”(grants  uzvešana uz bedrainajiem 

posmiem) (EUR 1000.00) 

              nr. 19 Būkalti-izgāztuve-Ozoli (caurtekas ierīkošana)( EUR 500.00) 

Ikdienas uzturēšanas darbi: 

1. sniega tīrīšana -10000,00 EUR; 

2. ceļu greiderēšana- 10000,00 EUR; (greiderēšana pēc nepieciešamības) 

3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu -10000,00 EUR; (Dundagas asfaltētās 

ielas un ceļi  un Kolkas ceļi pēc nepieciešamības) 

4.  grants iegāde (pēc nepieciešamības),  apstrāde pret putēšanu, grāvju tīrīšana, 

drupinātā asfalta iegāde u.c.- 10000,00 EUR; 

5. zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana- 

4000,00 EUR; 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

8.  

Par 2019. gada rīcību realizāciju 

A.Felts, T.Kaudze, R.Rūmniece, M.Napskis, V.Skuja 

Pamats 

Sagatavotie tehniskie projekti, tāmes un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegtie priekšlikumi 

par prioritāri veicamajiem darbiem 2019. gadā. 

 

Mērķis 

2019. gada budžetā iekļaujamās rīcības. 
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Izvērtējums 

Izvērtējot 2019. gada budžeta plānošanai iesniegtos iestāžu un struktūrvienību priekšlikumus 

rīcību realizācijai 2019. gadā, kā arī pašvaldības budžeta iespējas 2019. gada budžetā 

iekļaujamās rīcības klasificējas sekojoši: 

 

Deputātu un izpildvaras priekšlikumi par atbalstāmām rīcībām 2019.gada budžetā, skatīt 

Pielikumu nr.1; 

2019. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. ir  EUR 257 911. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts un balsojums par katru pozīciju: 

1. Apstiprināt sekojošas rīcības 2019. gada budžetā par kopējo summu 231 199 eiro: 

 

PAMATBUDŽETS 

PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundaga 

1. Jaunas grupiņas izveide PII Kurzemīte, t.sk. remonts  

pašvaldības līdzfinansējums 25 % EUR 14 000 (projekta 

plānotā tāme EUR 56 000), projekta dokumentācija EUR 1 

500;  inventāra iegāde EUR 5 500 

21 000       Par - 8 

2. Žogs pie PII “Kurzemīte”, Dundagā 5 000       Par-8 

Dundagas vidusskola, Talsu iela 18, Dundaga 

3. Sporta zāles  grīdas  remonts  17 000      Par-8 

4. Mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošana 

ķīmijas kabinetā 

2 945         Par-8 

5. Gaiteņa kreisās puses remonts 1.st.  11 878      Par-8 

6. Telpu pielāgošana Jaunsargu pārcelšanai uz Lielās skolas 

ēku  

1 000         Par-8 

7. Kartupeļu mizojamā mašīna  1 500          Par-8 

Dundagas vidusskola, Saules iela 8, Dundaga 

8. Klases remonts mazās skolas ēkā  10 438       Par-8 

9. Telpu pārbūve mazās skolas ēkā, skolotāju istabas un 

kabineta ierīkošanai (starpsienas izbūve) 

2 180        Par-8 

10. Biedrības "Māja" telpu remonts - pielāgošana   mazās 

skolas ēkā  

18 087      Par-8 

Kolkas pamatskola, skolas ēka 

11. Jumta bojāto vietu remonts   3 000        Par-8 

12. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts  14 690       Par-8 

13. Ugunsdrošības evakuācijas izejas durvju nomaiņa atbilstoši 

prasībām Kolkas pamatskolas ēkā 

750         Par-8 

Kolkas pamatskola, bērnudārza ēka 

14. Kolkas pirmsskolā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās 

tāmes  

1 329       Par-8 

15. Kolkas internātā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās 

tāmes  

1 383       Par-8 

16. Šefpavāra kabineta vienas sienas remonts Kolkas 

pirmskolas ēkā 

300         Par-8 

17. Vecākās grupiņas vienas (no trim) telpu remonts (grupa) – 

renovēta telpa, kas atbilst mūsdienīgam mācību procesam   

8 870      Par-8 

18. Āra nojumes remonts (2) - tek jumts, bojāts grīdas segums 500        Par-8 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola 

19. Skolas simbolikas izveide  500        Par-8 
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Kolkas pagasta pārvaldei tiek ieteikts pievērst uzmanību kanalizācijas sistēmas sakārtošanai 

īpašumā „Zītari”. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.91: 

1. Apstiprināt sekojošas rīcības 2019. gada budžetā: 

 

20. Mūzikas instrumentu iegāde  5 000     Par-8 

Dundagas centrālā bibliotēka 

21. Bērnu abonementā 5 plaukti. Nodrošināta krājuma 

izvietojamība atbilstoši grāmatu izmēriem un apjomam 

Dundagas bibliotēkā  

1 800     Par-8 

Saimnieciskais dienests Dundagā 

22. Telpu pārbūves projekts, Pils ielā 5-1, 2.stāvs (25% no 

projekta kopējām izmaksām 96 582 eiro) 

24 146    Par-5 (A.Felts, 

R.Rūmniece, M.Napskis, 

G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret-

nav, atturas – 3 (T.Kaudze, 

V.Skuja, A.Grīvāne) 

23. Ielu apgaismojums Dakterlejas ielā 12 758     Par-8 

24. Ielu apgaismojums Dinsberga ielā 9 800     Par-8 

25. Kabeļa  un pamatņu ierīkošana Talsu, Vīdales un Slīteres 

ielu apgaismojumam  

9 200     Par-8 

26. Sāls – SMILTS Kaisītājs/Birdinātājs 2 420     Par-8 

27. Kabineta remonts Pils ielā 5-1, saskaņā ar tāmi 2 120    Par-7, pret-nav, 

atturas -1 (M.Napskis) 

28. Pils ielā 5- 1, lieveņa remonts, atjaunošana 5 565      Par-8 

Kolkas pagasta  pārvalde 

29. Vides pieejamība publiskajās ēkās un sabiedriski pieejamās 

teritorijās - "Zītaru" ēka Kolkā; Pašvaldības īpašumā esošo 

ēku siltināšanas uzsākšana; projekta izstrāde 

9 000    Par-8     

30. Regulāra mājas lapas veidola atjaunošana- kolka.lv izstrāde 9 680     Par-3 (T.Kaudze, 

V.Skuja, A.Grīvāne) pret- 2 

(G.Kristiņš, M.Napskis), 

atturas – 3 (A.Felts, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš), 

Dundagas veselības centrā 

31. Telpu remonts 2.stāva, Dundagas veselības centrā  8 360     Par-8 

Projekti 

32. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei  4 000     Par-8 

33. Līdzfinansējums vietējiem iniciatīvas projektiem, saskaņā 

ar Nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, 

2015.gada 26.februāra Domes lēmums Nr.43 

5000     Par-8 

 KOPĀ 231 199 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Saimnieciskais dienests Dundagā 

1. Āra tualetes uzstādīšana Dundagas parkā (finansējums no 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem) 

10 500      Par-8 

 KOPĀ 10 500 
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PAMATBUDŽETS 

PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundaga 

1. Jaunas grupiņas izveide PII Kurzemīte, t.sk. remonts  pašvaldības 

līdzfinansējums 25 % EUR 14 000 (projekta plānotā tāme EUR 

56 000), projekta dokumentācija EUR 1 500;  inventāra iegāde EUR 

5 500 

21 000 

2. Žogs pie PII “Kurzemīte”, Dundagā 5 000 

Dundagas vidusskola, Talsu iela 18, Dundaga 

3. Sporta zāles  grīdas  remonts  17 000 

4. Mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošana ķīmijas 

kabinetā 

2 945 

5. Gaiteņa kreisās puses remonts 1.st.  11 878 

6. Telpu pielāgošana Jaunsargu pārcelšanai uz Lielās skolas ēku  1 000 

7. Kartupeļu mizojamā mašīna  1 500 

Dundagas vidusskola, Saules iela 8, Dundaga 

8. Klases remonts mazās skolas ēkā  10 438 

9. Telpu pārbūve mazās skolas ēkā, skolotāju istabas un kabineta 

ierīkošanai (starpsienas izbūve) 

2 180 

10. Biedrības "Māja" telpu remonts - pielāgošana   mazās skolas ēkā  18 087 

Kolkas pamatskola, skolas ēka 

11. Jumta bojāto vietu remonts   3 000 

12. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts  14 690 

13. Ugunsdrošības evakuācijas izejas durvju nomaiņa atbilstoši 

prasībām Kolkas pamatskolas ēkā 

750 

Kolkas pamatskola, bērnudārza ēka 

14. Kolkas pirmsskolā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās tāmes  1 329 

15. Kolkas internātā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās tāmes  1 383 

16. Šefpavāra kabineta vienas sienas remonts Kolkas pirmskolas ēkā 300 

17. Vecākās grupiņas vienas (no trim) telpu remonts (grupa) – renovēta 

telpa, kas atbilst mūsdienīgam mācību procesam   

8 870 

18. Āra nojumes remonts (2) - tek jumts, bojāts grīdas segums 500 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola 

19. Skolas simbolikas izveide  500 

20. Mūzikas instrumentu iegāde  5 000 

Dundagas centrālā bibliotēka 

21. Bērnu abonementā 5 plaukti. Nodrošināta krājuma izvietojamība 

atbilstoši grāmatu izmēriem un apjomam Dundagas bibliotēkā  

1 800 

Saimnieciskais dienests Dundagā 

22. Telpu pārbūves projekts, Pils ielā 5-1, 2.stāvs (25% no projekta 

kopējām izmaksām 96 582 eiro) 

24 146 

23. Ielu apgaismojums Dakterlejas ielā 12 758 

24. Ielu apgaismojums Dinsberga ielā 9 800 

25. Kabeļa  un pamatņu ierīkošana Talsu, Vīdales un Slīteres ielu 

apgaismojumam  

9 200 

26. Sāls – SMILTS Kaisītājs/Birdinātājs 2 420 

27. Kabineta remonts Pils ielā 5-1, saskaņā ar tāmi 2 120 

28. Pils ielā 5- 1, lieveņa remonts, atjaunošana 5 565 

Kolkas pagasta  pārvalde 

29. Vides pieejamība publiskajās ēkās un sabiedriski pieejamās 

teritorijās - "Zītaru" ēka Kolkā; Pašvaldības īpašumā esošo ēku 

9 000 
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siltināšanas uzsākšana; projekta izstrāde 

Dundagas veselības centrā 

31. Telpu remonts 2.stāva, Dundagas veselības centrā  8 360 

Projekti 

32. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei  4 000 

33. Līdzfinansējums vietējiem iniciatīvas projektiem, saskaņā ar 

Nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, 2015.gada 

26.februāra Domes lēmums Nr.43 

5000 

 KOPĀ 221 519 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Saimnieciskais dienests Dundagā 

1. Āra tualetes uzstādīšana Dundagas parkā (finansējums no Dabas 

resursu nodokļa ieņēmumiem) 

15 000 

 KOPĀ 15 000 

 

2.   Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības 2019.gada budžetā par € 236 519 

3.   Plānotais pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums pēc budžeta grozījumiem uz 01.01.2020.  

– 36 392 EUR. 

4.   Plānotais speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums pēc budžeta grozījumiem uz 

01.01.2020.  –56  225 EUR. 

 

9.  

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) 

A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts; 2017.gada 13.jūnija MK 

noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 10.punkts; 

Dundagas novada domes lēmums Nr.188 24.08.2018. par Dundagas novada Sociālā dienesta 

atrašanās vietu un juridiskās adreses noteikšanu; 

Likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”. 

 

Mērķis 

  Sociālā pakalpojuma sniedzēja telpu un  piemērotas vides sociālo pakalpojuma 

sniegšanai nodrošināšana.  

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.338  - Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina 

piemērotas telpas un vide sociālā pakalpojuma sniegšanai, kā arī būves vai telpu grupas 

lietošanas veids atbilst normatīvajos aktos par būvju klasifikāciju noteiktajām prasībām; 

telpas ir piemērotas un aprīkotas atbilstoši to lietošanas mērķim, ievērojot klientu vecumu un 

funkcionālo stāvokli; telpu plānojums, daudzums un veidi atbilst klientu vajadzībām un 

risināmo problēmu specifikai; klientiem ar kustību traucējumiem ir piemērotas telpas ēkas 

pirmajā stāvā, un šajās telpās ir pieejams pilns sociālo pakalpojumu apjoms, ja sociālo 

pakalpojumu sniedzējs sociālos pakalpojumus sniedz telpās, kuras ir izvietotas vairākos 

stāvos, un ēkā nav lifta vai pacēlāja; telpu un teritorijas iekārtošanā izmanto universālā 

dizaina elementus, kas mazina klienta funkcionālo traucējumu ietekmi uz personas sociālās 

funkcionēšanas spējām; speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības ar 
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klientiem notiek telpā, kurā iespējams ievērot konfidencialitāti; klientiem un apmeklētājiem ir 

nodrošināta uzgaidāmā telpa ar sēdvietām un iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti un roku 

mazgātni;  

Atsaucoties uz Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta 

Aktu Nr.2016-12, 2016.gada 12.oktobrī, kurā norādīts, ka  katram pašvaldības sociālā 

dienesta sociālajam darbiniekam jānodrošina atbilstošas telpas privātai, konfidenciālai sarunai 

ar klientu.  Kā arī nepieciešams nodrošināt vides pieejamību personām ar pārvietošanās 

grūtībām (arī sanitārajā telpā) Dundagā un attālinātajā klientu pieņemšanas punktā Kolkā. 

   

Dundagas novada pašvaldība 2013. gadā ir pasūtījusi izstrādāt telpu pārbūves projektu Pils 

ielai 5-1  2. stāvam virs galvenās ieejas 10 darba vietām un serveru telpai. (sk. projektu).  

Lai atrisinātu problēmu ar nepiemērotām telpām sociālā dienesta funkciju veikšanai, 

2018.gada 27. decembrī izsludināja publisko iepirkumu DNP2018/36. “Dundagas novada 

administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijas II. 

kārta “.  

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2019.gada 14.janvāra sēdes 

protokolu Nr.4, iepirkuma procedūrā piedāvājumu iesniedza pieci pretendenti un zemākā 

piedāvātā cena “Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva 

telpu grupas rekonstrukcijas II. kārta “ ir EUR 79 819,68 (septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi 

simti deviņpadsmit eiro un 68 centi), bez PVN apmērā. 

04.04.2019. ir noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Nr.DD-3-13.1/19/11, ar SIA 

“Praktiskums”, Reģ.Nr.41203032404. 

Noslēgtais līgums ir papildināts ar punktu 20.2., kas nosaka, ka līgums stājas spēkā ar dienu, 

kad Pasūtītājam tiek piešķirts aizdevums Valsts kasē. 

Likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta 7. punkts nosaka, ka aizņēmums 

pašvaldībai pārējo investīciju projektu īstenošanai, tiks piešķirts, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2019. gadu, nav mazāks par 25 procentiem 

un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 procentiem no pašvaldības kopējām projekta 

izmaksām, 

b) projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums 2019. gadā nav mazāks par 25 procentiem no pašvaldības kopējām projekta 

izmaksām 2019. gadā, 

c) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma 

iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu. 

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

V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 2 (T.Kaudze,A.Grīvāne) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.92: 

1. Atcelt 2019.gada 25.janvāra Dundagas novada domes lēmumu Nr.7. 

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

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

2.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 72 436,00; 

2.2. Aizņēmumu mērķis – Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma 

maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijas II. Kārta, Pils iela 5-1, kadastra 

Nr.8850 020 0245 001; 

2.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

2.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada maijs; 

2.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 5 gadi; 

2.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2021.gada jūlijs; 
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2.7. Dundagas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 24 146 eiro apmērā, kas 

veido 25 % no projekta kopējām izmaksām.  

2.8. Pašvaldība  līdzfinansējumu veiks līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījumam. 

2.9. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu. 

 

 

10. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.3  „Par speciālajiem pabalstiem” 

A.Felts 

Pamats 

 Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa 

 

Mērķis 

Vienreizēja pabalsta izmaksa ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu laulības jubilejās 

 

Izvērtējums 

  Lai godinātu ģimenes vērtību saglabāšanu Dundagas novadā ir priekšlikums papildināt 

Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

speciālajiem pabalstiem”, kuros tiktu iekļauta pabalstu piešķiršana ģimenēm (laulāto pārim) 

noteiktu gadu laulības jubilejās. 

  

  Grozījumi Noteikumos paredzēti septiņos punktos. Grozījumos tiek paredzēts vēl 

viens papildus pabalsta veids, tiesības uz šo pabalstu, pabalsta piešķiršanas kārtība, un 

pabalsta apmērs. 

 2019.gada budžetā paredzēti finanšu līdzekļi 1000 EUR apmērā. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.93: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 

Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

speciālajiem pabalstiem” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

11. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

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

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa nolikuma “Dundagas 

novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 

5.punkts 

 

Mērķis 

Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sastāvā 
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Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa nolikuma “Dundagas 

novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikums” 5.punkts nosaka, ka komisijas personālsastāvu un komisijas 

priekšsēdētāju ieceļ dome.  

2. Dundagas novada pašvaldībā reģistrēti iesniegumi: 

1) komisijas locekles Sintijas Gāliņas 02.04.2019. iesniegums (reģ.Nr.DD-3-

26.2/19/257) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Privatizācijas, iznomāšanas 

un atsavināšanas komisijā ar 08.04.2019. 

2) domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Mauriņa 03.04.2019. iesniegums 

(reģ.Nr.DD-3-26.2/19/262) par vēlmi darboties Privatizācijas, iznomāšanas 

un atsavināšanas komisijā. 

 

Ar Dundagas novada domes 2019.gada 22.marta lēmumu Nr.84, par Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekli iecelta finansiste 

Inga Ralle. 

Saskaņā ar Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 29.03.2019. 

protokolu Nr.1., 1.punktu, komisija ierosina komisijas priekšsēdētāja amatā iecelt komisijas 

locekli  Ingu Ralli, kas arī piekritusi ieņemt minēto amatu. 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.94: 

1. Ar 08.04.2019. atbrīvot no Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

locekles pienākumu veikšanas Sintiju Gāliņu 

2. Komisijas sastāvā iecelt domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Mauriņu 

 

3. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

priekšsēdētāja amatā iecelt komisijas locekli Ingu Ralli. 

 

Lēmums nosūtāms: S.Gāliņai, I.Rallei, J.Mauriņam 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 

12.  
Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma 

uzraudzīšanas komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

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

veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas izveidošana”. 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas 

komisijas sastāvā. 

 

Izvērtējums 

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 un apstiprināja tās 

sastāvu. 
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Komisijas sastāvā ir iekļauts arī nekustamā īpašuma nodokļa administrators. Tā kā 

Dundagas novada pašvaldībā 02.04.2019. ir saņemts komisijas locekles Sintijas Gāliņas 

iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/19/257) par atbrīvošanu no darba komisijā ar 08.04.2019., 

nepieciešams veikt grozījumus komisijas sastāvā.    

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.95: 

Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā, ar 08.04.2019. izslēdzot no tā komisijas locekli 

Sintiju Gāliņu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

13.  
Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 14.11.2018. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas  16.11.2018. sēdes lēmuma Nr.19 4.punkts. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53., 55.punkts.  

4. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 6 
1
. 1. un 1

1
. daļa. 

5. Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

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

īpašumiem “Ievlejas 56” ar kadastra numuru 8850 020 0352, kurš sastāv no 0,06 ha lielas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0352 (turpmāk – nekustamais īpašums 

“Ievlejas 56”), kas atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 56” izmantošanu 2009.gada 21.maijā ir noslēgts Zemes 

nomas līgums Nr.8-2.1/141 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks). 

Nomnieks ir iesniedzis 12.11.2018. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 14.11.2018. ar 

Nr.DD-3-26.2/18/1016) (turpmāk tekstā – iesniegums), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par 

nekustamo īpašumu “Ievlejas 56”. 

Pašvaldības domes Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir izskatījusi 

nomnieka iesniegumu un ar 16.11.2018. sēdes lēmuma Nr.19 4.punktu ir lēmusi, ka uz  

Pašvaldības domes sēdi sagatavos lēmumprojektu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 56” 

nomas līguma pagarināšanu ar nomnieku. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 53.punktu, iznomātājs, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 55.punktu, nomas līgumu ar nomnieku ir tiesības 

nepagarināt, ja pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma 

pagarināšanu, nomnieks nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma 

lietošanu, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu 

nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā 

īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomniekam ir 

jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. 

Saskaņā ar Pašvaldības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas līguma 

noteikumus par nekustamā īpašuma “Ievlejas 56” lietošanu. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” (turpmāk tekstā – Mantas izšķērdēšanas likums) 6.
1
 pantu, par Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumiem 1. daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem 

gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaņā ar Mantas izšķērdēšanas likuma 1
1
.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto 

nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas 

nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja 

nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 

nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības 

nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma neattiecas uz gadījumiem, kad 

iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma 

objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.96: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma “Ievlejas 56” ar kadastra numuru 8850 020 0352, kas sastāv 

no 0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0352 iznomāšanai. 

2. Slēgt zemes nomas tiesību līgumus ar  (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 

2031.gada 31.decembrim (uz 12 gadiem). 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

14.  
Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu 

A.Felts 

Pamats 

1.   (Vārds, uzvārds) 25.02.2019. iesniegums. 

2.   (Vārds, uzvārds) 04.04.1991. pirkuma līgums. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 5., 7., 15., 17. pants. 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5., 

6.
1
 panta 1.daļa. 

6. Dundagas pagasta padomes 18.10.2004. lēmums Nr.286 „Par zemes piešķiršanu 

lietošanā”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Andreja Upīša iela 5” ar 

kadastra numuru 8850 005 0050, kura sastāvā ietilpst 0,22 ha liela apbūvēta zemes vienība 

„Andreja Upīša iela 5” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Andreja Upīša iela 5”) uz kuras atrodas būves – dzīvojamā māja ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0201 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 002, šķūnis 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 003 un pagrabs ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0201 004 (turpmāk – ēkas Andreja Upīša ielā 5). 

Nekustamais īpašums „Andreja Upīša iela 5”, pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 

18.10.2004. lēmumu Nr.286 „Par zemes piešķiršanu lietošanā”, atrodas Pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā un tas ir fiziski saistīta ar ēkām Andreja Upīša ielā 5. 

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 Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350)  7.panatu, apbūvētu 

zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ēku Andreja Upīša ielā 5 lietotājs, saskaņā ar 04.04.1991. pirkuma līgumu ir (Vārds, 

uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – persona). 

Persona 25.02.2019. iesniegumā (reģistrēts Pašvaldībā 25.02/2019. ar Nr. 3-26.2/19/167) 

lūdz iznomāt zemi zem ēkām Andreja Upīša ielā 5. 

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. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 5.pantu, zemesgabala minimālā nomas maksa vai 

neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 17. pantu apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 

1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. 

punktā minēto). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 15.pantu, apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk 

aprēķināt ar maksāšanas paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienu vai nomas līguma 

noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu līdz maksāšanas 

paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienai vai nomas līguma noslēgšanas dienai tiek noteikta 

saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, nepiemērojot šo noteikumu 5. un 22. punktu. 

  

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p22
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.97: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8850 005 0050 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 iznomāšanai. 

2. Slēgt zemes nomas tiesību līgumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8850 005 

0050 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 ar (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx uz 12 gadiem (līdz 31.12.2031.) 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

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

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

15.  
Par nekustamā īpašuma “Aizceļi” atsavināšanas uzsākšanu 

A.Felts 

Pamats 

1(Vārds, uzvārds) 25.01.2019. un 06.02.2019. iesniegums. 

2.   Dundagas novada pašvaldības domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr.214 “Par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”. 

7. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

8. ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 7.punkts, 4.panta ceturtās daļas 

3.punkts, 37.panta pirmās daļas 4.punkts. 

9. Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā atrodas 

nekustamais īpašums “Aizceļi” ar kadastra numuru 8850 015 0103, kas sastāv no 1,70 ha 

lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0103 (turpmāk tekstā – nekustamais 

īpašums “Aizceļi”). Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr.214 

“Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” nekustamais 

īpašums “Aizceļi”,  pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, ir ierakstāms 

zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda. 

Pašvaldība  ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – persona): 

- 25.01.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 29.01.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/78) ar 

lūgumu atļaut izpirkt zemes daļu zem personai piederošām būvēm 0,94 ha platībā, kas 

nodota nomai. Sazinoties telefoniski Pašvaldība papildus noskaidrojusi, ka persona varētu 

izpirkt arī visu nekustamā īpašuma zemi;  

- 06.02.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 06.02.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/200), 

kurā persona rakstiski apliecina, ka piekrīt izpirkt zemi “Aizceļi” un uz pilnvaras pamata 

par saviem līdzekļiem pasūtīt zemes “Aizceļi” kadastrālās uzmērīšanas lietu.  

Nekustamajā īpašumā “Aizceļi” atrodas būvju īpašums “Aizceļi” ar kadastra numuru  

8850 515 0002, kurš sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0103 001 un  
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8850 015 0103002, kas ierakstīts Dundagas pagasta zemesgrāmatā Nr.100000549685 uz 

personas vārda. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, 

uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei. 

Savukārt Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona. Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 

7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu, savukārt, nosacītā cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā 

īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.98: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Aizceļi” ar kadastra numuru 8850 015 0103, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0103 atsavināšanas procesu. 

2. Pilnvarot (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx pasūtīt nekustamā īpašuma “Aizceļi” ar 

kadastra numuru 8850 015 0103, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8850 015 0103 kadastrālās uzmērīšanas lietu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

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

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) “Aizceļi”, Sūde, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-

3270. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

16.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Roņsalas” 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Latvijasmērnieks.lv” 26.03.2019. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 25.11.2018. sēdes lēmums Nr.268 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Roņsalas””. 

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 „Roņsalas” ar kadastra numuru 8862 002 0110 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8862 002 0110 sadalīšana. 
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Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA 

„Latvijasmernieks.lv” 26.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 26.03.2019. ar Nr. DD-

3-26.1/19/244) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Roņsalas” ar kadastra numuru 8862 002 0110 (turpmāk – nekustamais īpašums „Roņsalas”), 

kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0110. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 23.11.2018. sēdes lēmumu Nr.268 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Roņsalas””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Roņsalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 

0110, sadalot to divās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Roņsalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0110 ir 

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

0,8245 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0257 

(turpmāk – zemes vienībai Nr.1) un aptuveni 0,4000 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar 

kadastra apzīmējumu 8862 002 0258 (turpmāk – zemes vienībai Nr.2) (platības var tikt 

precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma 

„Roņsalas” zemes robežu plāna, kurā ir 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 „Roņsalas”, bet zemes vienībai Nr.2 

plānots piešķirt nosaukumu “Skujenieki”. 

Piekļuve zemes vienībai Nr.1 nodrošināta pa esošo Pašvaldības autoceļu “Jūrskola-

Roņsalas”, bet zemes vienībai Nr.2 pa esošo Pašvaldības autoceļu “Jūrskola-Roņsalas” un pa 

esošu servitūta ceļu (plānoto Pašvaldības koplietošanas autoceļu). 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam 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 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.99: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Roņsalas” ar kadastra numuru  

8862 002 0110 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8862 002 0110 sadalīšanai divās 

daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 0,8245 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8862 002 0257 saglabāt nosaukumu „Roņsalas” un noteikt nekustamā īpašuma 

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

(NĪLM – 0101); 

2.2. 0,4000 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8862 002 0258 piešķirt nosaukumu „Skujenieki” un noteikt nekustamā īpašuma 

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

(NĪLM – 0101). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
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Lēmums nosūtāms: SIA „Latvijasmernieks.lv” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

17.  
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jāņkužnieki” 

A.Felts 

Pamats 

1.   (Vārds, uzvārds) 27.03.2019. 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”. 

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 „Jāņkužnieki” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un 

īpašumus. 

 
Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Jāņkužnieki” ar kadastra numuru 8850 027 0039 (turpmāk tekstā – 

nekustamais īpašums „Jāņkužnieki”), atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 40,40 ha lielas 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0039.  

Nekustamā īpašuma „Jāņkužnieki” īpašnieks (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx 

iesniedzis 27.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.03.2019. ar 

Nr.DD-3-26.1/19/247), kurā lūdz nekustamā īpašumā „Jāņkužnieki” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8850 027 0039 sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

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 „Jāņkužnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0039 

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. 
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Sadalot nekustamā īpašuma „Jāņkužnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 027 0039 divās daļās, veidotos aptuveni 18,50 ha un 21,90 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 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.100: 

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

numuru 8850 027 0039 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0039, sadalot to 

divās daļās saskaņā ar pielikumu (sk.Pielikumā) 

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: (Vārds, uzvārds) personīgi Dundagas novada pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

18.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmalas” 

A.Felts 

Pamats 

1.   SIA „Latvijasmernieks.lv” 20.03.2019. iesniegums.  

2.   Dundagas novada domes 25.01.2019. sēdes lēmums Nr.11 (protokols Nr.1) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”.  

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 „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 019 0072 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 
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Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA 

„Latvijasmernieks.lv” 20.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 20.03.2019. ar Nr. DD-

3-26.1/19/231) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Silmalas” ar kadastra numuru 8850 019 0001 (turpmāk – nekustamais īpašums „Silmalas”). 

Ar Dundagas novada domes 25.01.2019. sēdes lēmumu Nr.11 (protokols Nr.1) „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas” atļāva izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 

0072, sadalot to divās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0072 ir 

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

5,10 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0079 (turpmāk 

– zemes vienībai Nr.1) un aptuveni 5,92 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 019 0080 (turpmāk – zemes vienībai Nr.2) (platības var tikt precizētas 

zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Silmalas” 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 piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Silmalas”, bet zemes vienībai Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu „Jaunsilmalas”.  

Piekļuve zemes vienībai Nr.1 ir nodrošināta no pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumu ar 

kadastra  apzīmējumu 8850 019 0073, bet zemes vienībai Nr.2 no Pašvaldības autoceļa 

“Ozollapas-Pāce”. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam 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 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.101: 

1.   Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra numuru  

8850 019 0001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 019 0072 sadalīšanai divās 

daļās. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1.   5,10 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 019 0079 saglabāt nosaukumu „Silmalas”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2.   5,92 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 019 0080 piešķirt nosaukumu „Jaunsilmalas”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

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

 

Lēmums nosūtāms:  

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

2. SIA „Latvijasmernieks.lv” janis.rutkis@latvijasmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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19.  
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Atvari” 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 25.03.2019. iesniegums. 

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

3. Dundagas novada 25.08.2010. saistošo noteikum Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” 222., 242.punkts. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts. 

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

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 

 

Izvērtējums 

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

(personas kods xxxxx) 25.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 25.03.2019. ar Nr.DD-

3-26.1/19/242), kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Atvari” ar kadastra numuru 8862 

007 0042 (turpmāk – nekustamais īpašums „Atvari”) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8862 007 043 divās daļās, un atdalīt no nekustamā īpašuma „Atvari” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8862 007 0042. 

Nekustamais īpašums „Atvari” atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

un sastāv no: 

1)   0,2700 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0042; 

2)   1,0200 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043. 

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 „Atvari” zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0042 atrodas funkcionālajā zonā „Individuālo dzīvojamo māju 

teritorijas (IDz)”, bet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043 atrodas 

funkcionālajā zonā „Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (MDz)”. 

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

1) 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;  

2) 242.punktu atļauts sadalīt zemes vienību “Mazstāvu dzīvojamā teritorijā (MDz)”, ja 

pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 

m
2
) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 

20 m ceļa frontē. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Atvari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8862 007 0043 divās daļās, veidotos aptuveni 5100 m
2
 un 5100 m

2
 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. 
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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 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.102: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Atvari” ar kadastra numuru 8862 007 0042 sadalīšanai, 

atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0042. 

2. Nekustamā īpašuma „Atvari” ar kadastra numuru 8862 007 0042 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8862 007 0042 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Atvari”. 

3. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Atvari” ar kadastra numuru 

8862 007 0042 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043, sadalot to divās 

daļās (pielikums). 

4. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

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

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

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

7. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot ar 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

20.  
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas  

sadales komisijas sastāvu 

A.Felts, T.Kaudze 

Pamats: 

1. MK noteikumi Nr.382/28.08.2001 “Interešu izglītības programmu  finansēšanas 

kārtība” ;  

2. Dundagas novada domes interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība / 

25.08.2010. 

3. Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas nolikums / 25.08.2010./ 

 

Mērķis: 

Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas locekļa atbrīvošana no darba  komisijā 

 

Izvērtējums:  

Pašvaldībā 03.04.2019. saņemts komisijas locekles Veronikas Milleres 02.04.2019. 

iesniegums (reģ.DD-3-26.2/19/263) par atbrīvošanu no darba Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijā. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.103: 

Ar 26.04.2019. atbrīvot no darba Dundagas novada interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijā tās locekli Veroniku Milleri. 

 

Lēmuma nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

21.  
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 20.03.2019. iesniegums. 

2. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta 1.daļa, 7.panta 1.daļa. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. punkts, 5.1.apkšpunkts. 

4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 31.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 20.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 

21.03.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/234), kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. Persona skaidro, ka pašreizējās dzīvesvietas “Ūbeles” dz.2, Mazirbe, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā īpašnieks lūdz atbrīvot īpašumu. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 4. panta 1. daļa 

nosaka, ka palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā 

persona deklarējusi savu dzīvesvietu. 

Saskaņā ar iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas datiem, persona ir deklarēta 

Dundagas novadā. 

Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” (turpmāk – noteikumi Nr.4) 5.1.apkšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 

jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma. Saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 31.punktu, darbspējīgs vecums – personas 

dzīves posms no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam 

vecumam. Persona ir sasniegusi valstī noteikto vecuma pensijas vecumu. 

Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, ja tā šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā ir atzīta 

par tiesīgu saņemt palīdzību. 

Noteikumu Nr.4 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.104: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds)  personas kods xxxxx. 

 

https://likumi.lv/ta/id/56812#p6
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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 nododams: (Vārds, uzvārds).  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 

22.  
Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants;  

2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2) punkts;  

3. Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 01.martā saņemts (Vārds, uzvārds)  (turpmāk – 

Iesniedzēja), dzīvojošas Jelgavā, (…), rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/19/181, 

kurā, kā “Vaides Priežkalnu” mājas, Kolkas pagastā (8862-006-0032) īpašniece lūgusi 

izdeklarēt (Vārds, uzvārds) no viņai piederošā nekustamā īpašuma. Līdz dzīvesvietas 

deklarēšanai minētajā adresē (Vārds, uzvārds) dzīvojis Jelgavā, kur arī šobrīd dzīvo viņa dēls 

ar ģimeni. Tā kā tuvākajā laikā paredzama nekustamā īpašuma “Vaides Priežkalni”, Kolkas 

pagastā Dundagas novadā, īpašnieku maiņa, uzskata, ka (Vārds, uzvārds) vairs nav tiesiska 

pamata būt deklarētam viņai piederošajā īpašumā. Iesniedzēja telefoniski pašvaldībai vēl 

papildus paskaidrojusi, ka savulaik atļauju deklarēties (Vārds, uzvārds) devusi, jo bijis viņai 

pazīstams un savstarpēji vienojušies, ka (Vārds, uzvārds) dzīvos nekustamā īpašuma “Vaides 

Priežkalni” mājās un būs tās pieskatītājs.  

 

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

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai 

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

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

iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros 

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

attiecīgās adreses”. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Saskaņā ar iepriekšminēto, pašvaldība ieguva informāciju no:  

2.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu “Vaides 

Priežkalni”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka ar 2005.gada 06.janvāra 

lēmumu, žurnāla Nr.300000957520, izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr. 362, 

kadastra numurs: 8862 006 0032 apliecina, ka nekustamā īpašuma “Vaides Priežkalni”, 
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Kolkas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzējas 

vārda;  

2.2. LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) 

dzīvesvieta Dundagas novada Kolkas pagasta Vaide, “Vaides Priežkalni” deklarēta 

2012.gada 12.novembrī; 

2.3. pašvaldības arhīvā glabāšanā nodotajā lietām un secināja, ka dokumenti par personu 

dzīvesvietas deklarācijām, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 2012.gadu, ir jau 

iznīcināti (īslaicīgi glabājamas lietas), līdz ar to nav iespējams iegūt apstiprinājumu faktam 

par (Vārds, uzvārds) tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai attiecīgajā adresē. 

 

3. Lai izvērtētu Iesniedzējas iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt 

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

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

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

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, pašvaldība: 

3.1. 2019.gada 18.martā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarētās 

dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par Iesniedzējas iesniegumā 

minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu patiesumu un 

personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres vai nomas līgums, vienošanās 

ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.); 

Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai 

nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”. 

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

iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas norāda, ka 

persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama; 

3.3. secināja, ka, tā kā no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav 

iespējama (Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punkts), (Vārds, uzvārds) 

viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, lai no lietā esošās informācijas 

lemtu par adresātam nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu - deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu; 

3.4. konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par Vasilija 

(Vārds, uzvārds)  deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2019.gada 05.aprīlim nekādas izmaiņas 

adresē nav reģistrētas. 

 

4. Pamatojoties uz Iesniedzējas iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ņemot vērā konstatētos lietas apstākļus, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz 

deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts 

piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 

otro punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro  punktu, 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.105: 
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Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, “Vaides Priežkalni”.  

 

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

administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši 

Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

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

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

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

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

 

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

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 
 

 

23.  
Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas Nolikumā 

A.Felts 

Pamats 

Bibliotēku likuma 4.pants 

 

Mērķis 

Precizēt 2010.gada 24.novembrī apstiprināto Dundagas novada Centrālās bibliotēkas (DNCB) 

nolikumu. 

 

Izvērtējums  

Apstiprinātajā Nolikumā 4.3.punktā fiksētas Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

struktūrvienības ar atbilstošo Bibliotēku reģistra numuru un juridisko adresi. Nepieciešams 

veikt redakcionālas izmaiņas, jo kopš 2016.gada aprīļa Kaļķu bibliotēkas adrese ir mainījusies 

no „Vārpnieki” uz „Ozoli” - 1. 

Bibliotēku likuma 21.pants nosaka bibliotēku lietošanas noteikumu vispārīgos 

principus un to, ka šos noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs. Patreizējā DNCB 

Nolikuma 5.daļā „Centrālās bibliotēkas vadītāja kompetence” 5.9.punkts nosaka „Izstrādā 

Centrālās bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas lietošanas noteikumus un Centrālās bibliotēkas 

datortehnikas un Interneta lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Dundagas 

novada domē.” 5.11.punkts nosaka „Apstiprina struktūrvienību reglamentus, lietošanas 

noteikumus un citus bibliotēkas iekšējos normatīvos aktus.” Bibliotēku lietošanas noteikumi 

Dundagas bibliotēkā un tās struktūrvienībās būtiski neatšķiras un daudz korektāk būtu, ka 

DNCB vadītāja izstrādā vienus kopējus novada bibliotēku lietošanas noteikumus un 

datortehnikas un Interneta izmantošanas noteikumus un tos apstiprina bibliotēkas dibinātājs – 

novada Dome.  

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.106: 

Izteikt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas Nolikuma punktus šādā redakcijā 

„4.3.1. Dundagas novada Dundagas pagasta Kaļķu bibliotēka - (LR Kultūras 

ministrijas Bibliotēku reģistra Nr. BLB 0616, juridiskā adrese: „Ozoli” - 1, Kaļķi, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads, LV 3270)” 

„5.9. Izstrādā Centrālās bibliotēkas nolikumu, attīstības plānu nākamajam akreditācijas 

pārskata periodam; Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumus un 
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datortehnikas un Interneta lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Dundagas 

novada domē.” 

„5.11. Apstiprina struktūrvienību reglamentus un citus bibliotēkas iekšējos normatīvos 

aktus”.  

 

Lēmums nosūtāms: DNCB vadītājai, Kancelejas vadītājai 

 

 

 

24.  
Par Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem un Dundagas 

novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiem 

A.Felts 

Pamats 

1. Bibliotēku likuma 21.pants 

2. Bibliotēku likuma 15.panta 2.daļas 4.punkts 

3. Dundagas novada Centrālās bibliotēkas Nolikums 

 

Mērķis 

Apstiprināt vienotus Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumus un 

Dundagas novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas noteikumus 

 

Izvērtējums  

2019.gada maijā ir plānota Dundagas novada pašvaldības bibliotēku akreditācija. 

Gatavojoties akreditācijai tiek pārskatīti bibliotēku darbu reglamentējošie dokumenti. 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja izstrādājusi vienotus Dundagas novada 

pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumus un Dundagas novada pašvaldības bibliotēku 

datortehnikas un interneta lietošanas noteikumus. 

Bibliotēku likuma 21.pants nosaka bibliotēku lietošanas noteikumu vispārīgos 

principus un to, ka šos noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs.  

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.107: 

Apstiprināt izstrādātos un iesniegtos Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas 

noteikumus un Dundagas novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta 

lietošanas noteikumus. (sk. Pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: DNCB vadītājai  

Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītājai 

 

 

25.  
Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 2019. – 2024.gadam 

A.Felts 

 

Pamats 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas Nolikums 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 2019. – 2024.gadam 
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Izvērtējums  

2019.gada maijā ir plānota Dundagas novada pašvaldības bibliotēku akreditācija. 

Gatavojoties akreditācijai tiek pārskatīti bibliotēku darbu reglamentējošie dokumenti. 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja izstrādājusi nākamajam bibliotēkas 

akreditācijas pārskata periodam Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 

2019. – 2024.gadam.  

Izstrādātajā plānā sniegts pārskats par iepriekšējo bibliotēkas akreditācijas pārskata 

periodu. 

 Bibliotēka savu un visu novada bibliotēku nākotnes darbības modeli redz aizvien 

ciešākā sadarbībā un darba procesu kopīgā plānošanā un koordinēšanā, īpaši krājumu 

komplektēšanas un izmantošanas jomā, lai ātri un kvalitatīvi novada iedzīvotājus nodrošinātu 

ar viņiem nepieciešamo literatūru, informāciju iespējami tuvāk dzīvesvietai, darba un atpūtas 

vietai. 

Bibliotēka savas darbības attīstību plāno kontekstā ar kopējiem attīstības un 

plānošanas dokumentiem novadā.  

Novada attīstības plānošanas dokumentā „Dundagas novada plānošanas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014. – 2030.gads” fiksēts Kaļķu un Kolkas bibliotēku telpu jautājums. 

Kaļķu bibliotēkas atrašanās vieta ir atrisināta, kopš 2016.gada aprīļa bibliotēka darbību 

veiksmīgi uzsāka jaunās telpās. Kaļķu bibliotēkas telpu risinājums ir piemērs tiešām 

veiksmīgai publiskā un privātā sektora partnerībai. Turpmākajos gados jārod risinājums 

Kolkas bibliotēkas telpu remontam un paplašināšanai. 

„Dundagas novada attīstības programmā 2014. – 2020.gads” 3.1.3. rīcības sadaļā 

„Kultūra” fiksētas ar bibliotēkas darbību saistītas rīcības. 

Rīcības plāna mērķu realizēšanai pamata finansējums ir Dundagas novada pašvaldības 

budžets un mērķi tiks realizēti laika periodā no 2019.- 2024.gadam, kas ir bibliotēku 

akreditācijas nākamais pārskata periods 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.108: 

Apstiprināt izstrādāto un iesniegto Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 

2019. – 2024.gadam (sk. Pielikumā) 

 

Lēmums nosūtāms: DNCB vadītājai  

Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītājai 

 

 

26.  
Par Dundagas vidusskolas iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā izglītojamos 

uzņem Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā” 

A.Felts 

Pamats:  

1. Vispārējās izglītības likuma 41. panta otrā daļa -  “Valsts, pašvaldību un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās 

izglītības programmā, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši 

valsts pamatizglītības standartam un noteikt uzņemšanas kritērijus. Mācību priekšmetos, 

kuros izglītojamie kārto centralizētos eksāmenus, vispārējās vidējās izglītības iestādes nav 

tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus”. 

2. 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 
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Mērķis: 

Nodrošināt izglītības iestādes darbības tiesisku pamatu.  

 

Izvērtējums: 

                    Lai sekmētu mācību sasniegumus vispārējās vidējās izglītības programmas 

apguvē, kā arī pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos un saskaņā ar Vispārējās 

izglītības likuma 41. panta otro daļu, Dundagas vidusskolas pedagoģiskā  padome ir 

akceptējusi Dundagas vidusskolas iekšējos noteikumus par izglītojamo uzņemšanu  vispārējā 

vidējās izglītības programmā jaunā redakcijā. 

 Jaunie noteikumi paredzēs, ka vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē 

uzņem izglītojamos, ja vērtējums pamatizglītības programmas mācību priekšmetos gadā un 

eksāmenos nav zemāks par 4 ballēm. Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka mācības 10. 

klasē var uzsākt arī ar nepietiekamiem vērtējumiem, kas liecina par pilnībā neapgūtu 

pamatizglītības mācību saturu. 

 Jāņem vērā arī 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.583 

”Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, kuros noteikti kvalitātes  kritēriji vispārējās 

vidējās izglītības pakāpē. 

 

Pielikumā: Dundagas vidusskolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem 

Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā” uz 2 lapām. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.109: 

Apstiprināt Dundagas vidusskolas iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem 

Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola 

 

 

27.  
Par Dundagas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu 

izmeklēšanas un novēršanas noteikumu apstiprināšanu 

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 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) preambulas 

88.apsvērums, 24.panta 1.,2.punkts, 33.,34.pants 

 

Mērķis 

Nodrošināt personu datu aizsardzības ievērošanu 

 

Izvērtējums 

 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 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) preambulas 88.apsvērums nosaka 

sekojošo: 
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“Nosakot sīki izstrādātus noteikumus par formātu un kārtību, kādā jāpaziņo par personas 

datu aizsardzības pārkāpumiem, būtu pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kādos noticis minētais 

pārkāpums, tostarp tas, vai personas dati ir bijuši aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem 

aizsardzības pasākumiem, ar kuru palīdzību var efektīvi ierobežot identitātes viltošanas vai 

cita veida ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. Turklāt, izstrādājot šādus noteikumus un 

kārtību, būtu jāņem vērā tiesībaizsardzības iestāžu leģitīmās intereses, ja priekšlaicīga 

informācijas atklāšana varētu nevajadzīgi kavēt personas datu pārkāpuma apstākļu 

izmeklēšanu.” 

  

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.110: 

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības personu datu 

aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas noteikumi” projektu (pievienots 

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

28.  
Par grozījumiem darba kārtības noteikumos 

Ziņo J.Langzams; A.Felts 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību disciplinārsoda piemērošanā un apstrīdēšanā, darba laika organizāciju, un 

noteikt kārtību prombūtnes saskaņošanai 

 

         Izvērtējums 

Dundagas novada domes Centrālās administrācijas darba kārtības noteikumi nepieciešami 

grozīt, jo to nosaukums neatbilst šā brīža situācijai, kā arī līdz ar to nepieciešams koriģēt arī 

viss šī noteikumu saturs. 

Minētie noteikumi nepieciešams grozīt arī tādēļ, ka ir saņemti norādījumi no Valsts darba 

inspekcijas par to, ka noteikumos nepieciešams iekļaut kārtību disciplinārsoda izteikšanā un 

apstrīdēšanā, kā arī paredzēt konkrētas darbības, kuras attiecas uz darbinieka saskaņojumu ar 

darba devēju par darba laikā esošo prombūtni.  

Izskatot šos iekšējos noteikumus tika konstatēts arī tas, ka līdz šim brīdim nav bijusi izgrozīta 

darba laika organizācija – darba laiks konkrētajās darba dienās. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.111: 

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2009.gada 

25.novembra iekšējos noteikumos „Dundagas novada domes Centrālās administrācijas darba 

kārtības noteikumi”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 
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29.  
Par grozījumiem “Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo J.Langzams; A.Felts 

Pamats 

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

 

Mērķis 

Nodrošināt aktuālo informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.112: 

1. Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu 

Nr.6 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” projektu (pievienots 

pielikumā). 

2. Noteikt saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiku –  2019.gada 1.jūnijs. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

30. 

Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku 

 A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 34.punkts 

 

Mērķis 

Grozīt pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus 

 

Izvērtējums 

Pašvaldības domes deputāti izteikuši priekšlikumu grozīt līdz šim noteiktos pastāvīgo 

komiteju sēžu norises laiku no piektdienām uz ceturtdienām.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.113: 

1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.jūnija lēmumu Nr.134 “Par 

pastāvīgo komiteju sēžu norises laikiem”. 

2. Ar 01.06.2019. noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 

 

2.1. Attīstības un plānošanas komitejas kārtējā sēde sākas katra mēneša otrajā 

ceturtdienā plkst. 09.00; 

2.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde sākas katra 

mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 12.00; 

2.3. Finanšu komitejas kārtējā sēde sākas katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 

10.00. 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, deputātiem 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

31. 

Par nometņu organizēšanu vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās 

A.Felts,. T.Kaudze 

Pamats 

1. “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”; 

2. Likums “Par pašvaldībām” 12.pants; 

3. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts; 

4. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 1.pielikums 

Valsts un pašvaldību institūciju amatu saimes, apakšsaimes un to apraksts 1. punkts. 

5. Dundagas novada domes 2019.gada 25.janvāra lēmumu Nr.21 "Par Dundagas novada 

pašvaldības amatu klasifikācijas  katalogu"; 

6. Iesniegumi par iespēju organizēt nometnes Mazirbes internātpamatskolas telpās 

2019.gada vasaras mēnešos; 

 

Mērķis 

Nodrošināt nometņu rīkošanu 2019.gada vasaras mēnešos Mazirbes internātpamatskolas 

telpās. 

 

Izvērtējums 

2018.gadā Dundagas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Mazirbes internātpamatskolas 

nodošanu publiskā nomā. 2018.gada 14.decembrī Dundagas novada pašvaldība organizēja 

Mazirbes internātpamatskolas  nomas tiesību izsoli. Interesi un vēlmi iegūt nomas tiesības 

neviens nav izteicis. 

Dundagas novada pašvaldībā ir reģistrēti iesniegumi no skolām, biedrībām un nevalstiskām 

organizācijām, ar vēlmi organizēt nometnes Mazirbes internātpamatskolas telpās.  

Tabulā iekļauti provizoriski aprēķini, ja vasarā pašvaldība organizē nometnes: 

1 

Pašvaldība pati iznomā telpas nometnes 

dalībniekiem, plānotie ienākumi vasaras mēnešos,  

vērtējot 2018.gada ieņēmumus 

18 550 euro 

2 

Izdevumi, ja pašvaldība pieņem darbā:  

1.skolas administratoru; 

2.apkopēju; 

-4885 euro 

https://likumi.lv/ta/id/202273#piel1
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3.veļas mazgātāju 

4 
Izdevumi telpu uzturēšanai, materiālu iegādei, 

tīrīšanas līdzekļiem, pakalpojumiem, u.c. 
-1000 euro 

Prognozētā peļņa no telpu nomas nometnes dalībniekiem 

un  virtuves telpas nomas vasaras mēnešos 
12 665 euro 

 

Lai pašvaldība spētu nodrošināt nometņu sekmīgu norisi, nepieciešams pieņemt darbā uz 

nometņu norises laiku (jūnijs, jūlijs un augusts) administratoru, apkopēju un veļas mazgātāju; 

Nepieciešams papildināt amatpersonu amata katalogu, nosakot, ka minētās amata vietas ir 

iekļaujamas iestādē Dundagas saimnieciskais dienests. 

 

1. skolas administrators – 3. saime “Apsaimniekošana”, II B līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 

2.  apkopējs-  13. saime “Fiziskais un kvalificētais darbs”, I līmenis, 1. mēnešalgu grupa; 

3.  veļas mazgātājs - 13. saime “Fiziskais un kvalificētais darbs”, I līmenis, 1. mēnešalgu 

grupa 

 

Sagatavojot 2019.gada budžetu, izdevumi nometņu organizēšanai, darba algu un darba devēju 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iestāžu uzturēšanas materiāliem nav 

paredzēti. 2019.gadā budžetā nav iekļauti arī iespējamie ieņēmumi no nometnes dalībniekiem, 

līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams, jo no plānotajiem ieņēmumiem ir iespēja 

nosegt plānotos izdevumus. 

Nepieciešams organizēt virtuves telpas nomu, slēgt līgumu ar potenciālo nomnieku, līgumā 

paredzēt, ka īrnieks sedz visus izdevums, kas saistīti ar virtuves telpas uzturēšanu, ēdiena 

iegādi, uzglabāšanu, elektroenerģijas patēriņu virtuvē,  komunālajiem pakalpojumiem u.c. 

iespējamiem pakalpojumiem, kas saistīti ar virtuves telpas nomu.  

Vasaras mēnešos uz laiku pārtraukt apsardzes pakalpojuma līgumu, informēt pakalpojuma 

devēju par izmaiņām līgumā. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.114: 

1. Dundagas novada pašvaldībai organizēt telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā vasaras 

nometnes dalībniekiem; 

2. Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā, papildinot 

katalogu ar sekojošām amata vietām : 

 Izsakot 8. punktu šādā redakcijā: 

8.14. Saimnieciskais 

dienests 

 Skolas 

administrators 

3. saime 

“Apsaimniekošana”, II 

B līmenis, 8. mēnešalgu 

grupa 
 

1 

8.15. Saimnieciskais 

dienests 

 Apkopējs 13. saime “Fiziskais un 

kvalificētais darbs”, I 

līmenis, 1. mēnešalgu 

grupa. 
 

2 

8.16. Saimnieciskais 

dienests 

 Veļas 

mazgātājs 

13. saime “Fiziskais un 

kvalificētais darbs”, I 

līmenis, 1. mēnešalgu 

grupa. 
 

1 
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3. Organizēt virtuves telpas nomu Mazirbes internātpamatskolā, slēgt līgumu ar potenciālo 

nomnieku, līgumā paredzēt, ka īrnieks sedz visus izdevums, kas saistīti ar virtuves telpas 

uzturēšanu, ēdiena iegādi, uzglabāšanu, elektroenerģijas patēriņu virtuvē,  komunālajiem 

pakalpojumiem u.c. iespējamiem pakalpojumiem, kas saistīti ar virtuves telpas nomas tiesību 

izmantošanu.  

4. Vasaras mēnešos uz laiku jāpārtrauc apsardzes pakalpojuma līgums, informēt pakalpojuma 

devēju par izmaiņām līgumā. 

5. Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības budžetā, ieņēmums un izdevumus iekļaut 

saimnieciskā dienesta budžeta tāmē – uzskaites dimensijā 736 (Nekustamā īpašuma nodaļa). 

 

 

 

32. 

Par Dundagas Bāriņtiesas sastāvu 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, T.Kaudze, R.Rūmniece 

 

Pamats 

1. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa 

2. 2019.gada 27.februāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas darbību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 18.martā izsludināja konkursu uz Dundagas 

novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Dalību konkursā pretendenti varēja pieteikt 

līdz 2019. gada 17. aprīlim.  Ar Dundagas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.DD-4-

2.2/19/8 “Par konkursa komisijas izveidošanu” tika izveidota konkursa komisija. Konkursa 

komisija pārbaudot iesniegtos pieteikumus Dundagas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amatam, konstatēja, ka ir pieteicies tikai viens pretendents – Daina Dēvita.  Konkursa 

komiteja pretendentu uzaicināja arī uz interviju. Izvērtējot pretendenta pieteikumu un 

intervijas laikā iegūto informāciju, konkursa komisija izvirzīja vienīgo pretendentu 

ievēlēšanai amatā. 

2. 2019.gada 27.februārī Dundagas novada pašvaldība saņēma  Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas atzinumu, kas reģistrēts ar Nr.DD-3-31.2/19/162, kurā inspekcija 

norāda uz Bāriņtiesas darbu iepriekšējo trīs gadu periodā. 

3. Bāriņtiesu likuma 9.panta piektā daļa nosaka, ka, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

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 2019.gada 24.martā.  

 

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

V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 2 (M.Napskis, A.Grīvāne) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.115: 

Ievēlēt Dainu Dēvitu, personas kods: xxxxx, par Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas 

priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
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33. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, M.Napskis 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punkts. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļa, 4.pants 2.daļa, 8. panta 2. 

un 3. daļa, 10. pants.  

3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa. 

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

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu”, Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas nolikuma 1.punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta 

2.daļa nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes 

vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas 

personas manta. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa nosaka, ka Publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un 

mantu. 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) Attīstības un plānošanas 

nodaļa ir izvērtējusi atsevišķus Pašvaldības nekustamos īpašumus, to izmantošanu, tehnisko 

stāvokli un piedāvā uzsākt atsavināšanas procesu sekojošiem nekustamiem īpašumiem: 

 Nekustamais īpašums Izvērtējums 

1. “Ievlejas 85” ar kadastra nr.  

8850 020 0378 (platība 0,0652 ha) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai, 

nekustamajā īpašumā “Laukdārzi” ar kadastra 

Nr. 8850 025 0035 ir brīva aptuveni puse no 

teritorijas, kuru ir iespējams iznomāt ģimenes 

mazdārziņa vajadzībām. 

2. “Ievlejas 86” ar kadastra nr.  

8850 020 0539 (platība 0,0605 ha) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai, 

nekustamajā īpašumā “Laukdārzi” ar kadastra 

Nr. 8850 025 0035 ir brīva aptuveni puse no 

teritorijas, kuru ir iespējams iznomāt ģimenes 

mazdārziņa vajadzībām. 

3. “Ādas bāze” ar kadastra nr.  

8850 015 0162 (platība 0,1395ha) 

Reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 

88500150118001 (sliktā stāvoklī, nenoskaidrotu 

piederību). 

Nav iznomāts, Pašvaldība neizmanto funkciju 

veikšanai. 

4 “Zvērēni” ar kadastra nr.  

8850 018 0139 (platība 0,7159 

ha), būves ar kadastra apzīmējumu 

8850 018 0139 001, 8850 018 

0139 002 

Būves ļoti sliktā stāvoklī, aptuveni divus gadus ir 

izsludināts brīvā piedāvājumā nomai, bet neviens 

nav pieteicies. 

5. “Niedolas” dz.2 ar kadastra Dzīvoklis nav piemērots dzīvošanai/piešķiršanai 
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apzīmējumu  8850 0240 013 001 

002  (platība 52,3 m
2
)
 
 

palīdzības sniegšanai  – būvvaldes 07.03.2019. 

atzinums Nr. IS-BV-15.1-2019-39 (15-16/19-7).  

6. “Liepu iela 5” ar kadastra nr. 8850 

020 0211 (platība 0,2087 ha) 

Nav iznomāts, Pašvaldība neizmanto funkciju 

pildīšanai, regulāri apsaimniekošanas izdevumi. 

7. “Pāces iela 2A” ar kadastra 

nr. 8850 020 0525 (platība 0,2761 

ha) 

Nav iznomāts, Pašvaldība neizmanto funkciju 

pildīšanai, regulāri apsaimniekošanas izdevumi. 

8. “Lauciņi-1” dzīvoklis 2 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0040 

001 002 (platība 25,8 m
2
)  

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

11. “Lauciņi-1” dzīvoklis 5 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0040 

001 005 (platība 27,7m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

12. “Lauciņi-1” dzīvoklis 6 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0040 

001 006 (platība 46,0 m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

13. “Lauciņi-1” dzīvoklis 8 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0040 

001 008 (platība 36,3 m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

14. “Lauciņi-1” dzīvoklis 10 ar 

kadastra apzīmējumu 8850 025 

0040 001 010 (platība 30,0 m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

15. “Lauciņi-1” dzīvoklis 11 ar 

kadastra apzīmējumu 8850 025 

0040 001 011 (platība 28,6 m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

16. “Lauciņi-1” dzīvoklis 13 ar 

kadastra apzīmējumu 8850 025 

0040 001 013 (platība 35,9 m
2
) 

Nav nepieciešams funkciju veikšanai. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8. panta 2. daļu, atsavināšanai paredzētā atvasinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Pēc tā paša panta 3. 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.  

Atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai 

šajā likumā paredzētajos gadījumos.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

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 1.punkts nosaka, ka Dundagas novada pašvaldības 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. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.116: 

Uzsākt atsavināšanas procesu sekojošiem nekustamiem īpašumiem: 
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1.  „Ievlejas 85” ar kadastra numuru 8850 020 0378; 

2. „Ievlejas 86” ar kadastra numuru 8850 020 0539;  

3. „Ādas” bāze ar kadastra numuru 8850 015 0162; 

4. „Zvērēni” ar kadastra numuru 8850 018 0139, būves ar kadastra apzīmējumu 8850 

018 0139 001, 8850 018 0139 002; 

5. „Niedolas” dzīvoklis 2 ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0013 001 002 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

6. „Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850 020 0211; 

7. „Pāces iela 2A” ar kadastra numuru 8850 020 0525; 

8.  „Lauciņi-1” dzīvoklis 2 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 002 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

9. „Lauciņi-1” dzīvoklis 5 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 005 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

10. „Lauciņi-1” dzīvoklis 6 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 006 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

11. „Lauciņi-1” dzīvoklis 8 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 008 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

12. „Lauciņi-1” dzīvoklis 10 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 010 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

13. „Lauciņi-1” dzīvoklis 11 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 011 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma; 

14. „Lauciņi-1” dzīvoklis 13 ar kadastra apzīmējumu  8850 025 0040 001 013 un pie tā 

piederošām domājamām daļām no kopīpašuma. 

 

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

un iznomāšanas komisijai. 

 

34. 

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā 

Ziņi I.Damberga; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 21. panta pirmā daļa. 

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursu veidā”. 

3. Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.171 “Par Dundagas novada 

uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases 

kritērijiem”. 

 

Mērķis 

Sagatavot un iesniegt  projekta pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

investīciju pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

 

Izvērtējums 

Lauku atbalsta dienests no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim ir 

izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kuru mērķis ir 

atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 
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Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot 

republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. 

Atbalsts tiek piešķirts vietējās pašvaldības grantsceļu (turpmāk – objektu) bez cietā seguma 

izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla savienojumus) 

atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un 

investīcijas plāniem.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.475) 10. punktu 

atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem un Dundagas 

novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība)  ir noteikts pieejamais atbalsta apmērs – 

maksimāli pieejamais publiskais finansējums 360 000,00 EUR. 

MK noteikumu Nr.475 8. punkts nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā 

pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta 

saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta 

tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem 

apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.). 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.171 “Par Dundagas 

novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas 

atlases kritērijiem” tika apstiprināti Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko 

rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritēriji.  

Pašvaldība prioritārā  secībā sagatavoja informāciju par deviņiem uzņēmējdarbībā 

nozīmīgākajiem rekonstruējamiem pašvaldības grants ceļiem un 03.07.2017. izsludināja 

atklātu konkursu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Pēc būvprojekta sagatavošanas 

tika aprēķināts, ka kopējās ceļu būvniecības izmaksas sastāda 2 436 133,63 EUR, kas 

ievērojami pārsniedz pieejamo finansējuma apjomu.  

10.04.2018. apspriedē ar vietējiem uzņēmējiem nolēma, ka nepieciešams pārskatīt un 

izvērtēt kritērijus un aktualizēt informāciju par visiem ceļiem atbilstoši aktuālajai situācijai. 

17.04.2018. apspriedē ar vietējiem uzņēmējiem nolēma, ka kā prioritāte virzāma 

pašvaldības ceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” rekonstrukcija. Ņemot vērā, ka tā pārbūves 

izmaksas sastāda 676 492,49 EUR, bija nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, paredzot, 

ka rekonstrukcijas projekts tiek sagatavots par pašvaldības ceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” 

posmu no 0,0 km līdz 3,3 km. Nepieciešamās izmaiņas būvprojektā veiktas, kopējās ceļu 

pārbūves izmaksas sastāda 203 019,74 EUR.  

27.02.2019. izsludināts iepirkums Nr. DNP 2019/2 “Lauku grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”. Iepirkumā piedāvājumus iesnieguši divi 

pretendenti. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko cenu 286 

071,52 EUR. 

10.04.2019. izsludināts iepirkums Nr. DNP 2019/3  “Būvuzraudzības nodrošināšana 

projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā””. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 29.04.2019. Pasākumā tiek attiecinātas vispārīgās 

izmaksas, kas saistītas ar būvniecību vai pārbūvi, – juridisko pakalpojumu, tehniski 

ekonomisko pamatojumu, autoruzraudzības, būvuzraudzības, ekspertīzes, tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanas, patentu un licenču izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta 

sagatavošanu vai ieviešanu un uzraudzību un nepārsniedz astoņus procentus no būvniecības 

vai pārbūves izmaksām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem un autoceļu un ielu 

būvniecību. 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.117: 
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1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursā ar projekta pieteikumu “Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas -Būdeni” posma no 

0,000 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas  pagastā, Dundagas novadā’. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu projektu realizācijai līdz 309 000,00 EUR, tai skaitā 

pašvaldības līdzfinansējumu 30 900,00 EUR. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

35. 

Par avansa maksājumu “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra”” 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 

1. “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”; 

2. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 15.panta pirmās daļas 1. 

un 2.punkts; 

3. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” Dalībnieku sapulces 

protokols Nr.3 

 

Mērķis 

Grozījumi Sabiedrības dalībniekiem līgumā par atkritumu pieņemšanu sadzīves atkritumu 

pārkraušanas – šķirošanas stacijās. 

 

Izvērtējums 

2019.gada 27.martā, Rīgas ielā 1, Tukumā, notika SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrības “PIEJŪRA”” Dalībnieku sapulce. 

Sapulces darba kārtībā tika iekļauti punkti: 

1. Sabiedrības valdes locekļa prezentācija; 

2. Sabiedrības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšana; 

3. Dažādi jautājumi. 

Sapulces dalībnieki atklāti balsojot, vienbalsīgi, ar 980 balsīm nolēma: 

(….) 

3.6.veikt grozījumus Sabiedrības dalībniekiem līgumā par atkritumu pieņemšanu sadzīves 

atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijās, un noteikt, ka Sabiedrības dalībniekiem ir 

jāmaksā sabiedrībai līdz 2019.gada 18.aprīlim avanss, par 2019.gada CSA apjomu: 

(….) 

3.6.7.Jaunpils novada Domei, Dundagas novada Domei un Mērsraga novada Domei kopā 

samaksāt avansa maksājumu Sabiedrībai 3000 euro. Šajā punktā minētās novada Domes veic 

avansa maksājumu Sabiedrībai saskaņā ar Domes lēmumiem. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.118: 

1. Līdz 05.05.2019.samaksāt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai 

“PIEJŪRA””, Reģ.nr.40003525848, avansa maksājumu par atkritumu pieņemšanu 

sadzīves atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijās 1 000 euro. 
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2. Avansa maksājumu pārskaitīt uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības 

“PIEJŪRA””, Reģ.nr.40003525848, norēķinu kontu AS Swedbank, 

LV81HABA0551044729333. 

 

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

Reģ.nr.40003525848 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai 

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšanu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Fels, M.Napskis 

Pamats 

1.   (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 23.04.2019. iesniegums. 

2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

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

4.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Griezes” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Griezes” ar kadastra numurs 8850 001 0022 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Griezes”) kopplatība ir 5,30 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un 

sastāv no: 

1) 1,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0022;  

2) 3,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0004. 

Nekustamā īpašuma „Griezes” īpašnieki (Vārds, uzvārds)  (personas kods xxxxx) un 

(Vārds, uzvārds) (personas kods xxxxx) iesnieguši Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk 

tekstā – Pašvaldība) 23.04.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 25.04.2019. ar Nr. DD-3-

26.1/19/310), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Griezes”, no tā atdalot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0022 un jaunizveidotajam īpašumam piešķirt  

nosaukumu “Griezītes”.  

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.119: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Griezes” ar kadastra numuru 8850 021 0022 sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0022. 

2. Nekustamā īpašuma „Griezes” ar kadastra numuru 8850 021 0022 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 021 0004 pēc sadalīšanas, saglabāt nosaukumu „Griezes”. 

3. Nekustamā īpašuma „Griezes” ar kadastra numuru 8850 021 0022 zemes vienībai 

(īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0022, pēc sadalīšanas, piešķirt nosaukumu 

„Griezītes”. 

 

 

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), adrese. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
 

Sēde slēgta plkst. 12.40. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 03.05.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 03.05.2019. 
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