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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.3. 
2014.gada 27.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Una Sila, 
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Deputāte G.Abaja norāda, ka saskaņā ar pašvaldības nolikumu, izpilddirektora un domes 
priekšsēdētāja ziņojumam ir jābūt sēdes sākumā. 
A.Zumbergs ierosina sēdes izsludinātajā darba kārtībā 20.punktu Izpilddirektores un 
domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm” skatīt kā 
divdesmito. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs), pret – nav, atturas –3 (S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm darba kārtībā apstiprināt ar 20. kārtas numuru. 
Sēdes darba kārtība: 

1. Par dzīvokļu jautājumiem 
2. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska 

ģimenēm sastāvā 
3. Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem” 
4. Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” 
5. Par inventarizācijas datu apstiprināšanu 
6. Par saistošajiem noteikumiem NĪN piemērošanu 2014.gadā 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juijas” 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Trumpas” 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kapteiņi” 
10. Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu un apvienošanu 
11. Par nekustamā īpašuma „Jauntierķi” sadalīšanu 
12. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas 

uzsākšanu 
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13. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās 
apspriešanas uzsākšanu 

14. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos /zvejas nomas tiesības/ 
15. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos /sadzīves atkritumu 

parādi Kolkā/ 
16.  Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 
17. Par Dundagas novada pašvaldības darba organizācijas jautājumiem 
18. Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā 
19. Par sabiedrisko apspriešanu Kolkā 
20. Izpilddirektora un priekšsēdētāja informācija par pieņemto lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 
Dažādi jautājumi 

 
 

1.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Laicāns 

Pamatojums 
B. R. iesniegums Nr.DD-3-26.2/13/609-R no 07.11.2013. Likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.38.”Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

2. § 
Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības 

Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm 
G.Laicāns 

Pamats 

2013.gada 25.aprīļa Dundagas novada domes lēmums Nr.100, nolikuma 
„Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm”  7. Un 10. Punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.39.” Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības 
Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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3.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem” 

G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa 
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.12.2013.vēstule Nr.18-

6/12188 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja), pret – nav, atturas –1 (A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.40.”Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

4.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 
pabalstiem” 

G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta 

otrā daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 13. un 15.punkts 

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.12.2013.vēstule Nr.18-
6/12188 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja), pret – nav, atturas –1 (A.Roderts) 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.41.”Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 
pabalstiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

5.§ 

Par inventarizācijas datu apstiprināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
Valsts mežu dienesta vēstule Nr. 229_B.9.1.2-1 un izziņas par meža zemes kadastrālās 
vērtības noteikšanu 2013.gadā. 
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486  “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.42.” Par inventarizācijas datu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

 

6.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Par NĪN piemērošanu 2014.gadā 
G.Laicāns 

Pamats 
1) Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta 

otrā daļa,  
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.01.2014.vēstule Nr.18-

6/449 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.43.” Par saistošajiem noteikumiem Par NĪN piemērošanu 2014.gadā”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juijas” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. SIA „Ventspils mērnieks” 30.01.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

05.02.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/66-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra saistošie 
noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”. 

5. Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.318 (protokols Nr.24, 
14.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas”. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.44.” Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juijas””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Trumpas” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. SIA „Ventmetrs” 16.01.2014. iesniegums Nr. 31/2014 (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 20.01.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/35-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmums Nr.239 (protokols Nr.19, 

10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”. 
5. Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.293 (protokols Nr.23, 

26.§) „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā Nr.239 „Par zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.45.” Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Trumpas””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
9.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kapteiņi” 
G.Laicāns 

Pamats 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 30.01.2014. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 03.02.2014. ar  
Nr.DD-3-31.1/14/107). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. 
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.46.”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Kapteiņi””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

10101010....§ 

Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu un apvienošanu 
G.Laicāns 

Pamats 

1.   Zvērināta notāra I.Š. 2014. gada 17. janvāra iesniegums Nr. 72 (reģistrēts Dundagas 
novada pašvaldībā 20.01.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/33-Z). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa un (3) daļas 2. punkts. 
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
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3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.47.” Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu un apvienošanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

    
    

11111111....§ 

Par nekustamā īpašuma „Jauntierķi” sadalīšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

1.   V.R. pilnvarotās personas A.V.-A. 2014. gada 2. februāra iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 05.02.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/65-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.48.” Par nekustamā īpašuma „Jauntierķi” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

12.§ 

Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta  

publiskās apspriešanas uzsākšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.laicāns, G.Abaja 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada 

Attīstības programmas izstrādi”. 
2. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. 

un 10.2. punkts. 
3. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” . 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.49.” Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta  
publiskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

13.§ 
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Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta  

publiskās apspriešanas uzsākšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1.   Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
2.   MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. 
punkts. 
3.   MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 68.punkts. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.50.” Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
publiskās apspriešanas uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
14.§ 

Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos  
/zvejas nomas tiesības/ 

G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamatojums: 
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 
uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.51.” Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos  
/zvejas nomas tiesības/”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
15.§ 

Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos 
/sadzīves atkritumu parādi Kolkā/ 

G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, U.Sila, L.Pavlovska 

Pamatojums: 
1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  
3. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks 

ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz 
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no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 
samazinājuma.  

4. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 
 
Debatēs: 
Bažas tiek izteiktas par to, vai parādi neturpinās krāties arī turpmāk. Konstatē, ka 
2010.gadā ir pieņemts domes lēmums par līgumu slēgšanu Kolkas pagasta pārvaldei ar 
iedzīvotājiem par maksājumiem par sadzīves atkritumiem, bet šie darbi nav darīti. No 
pārvaldes vadītāja skaidrojuma izriet, ka līgumus slēgt nevarēja, jo pašvaldība nav 
atkritumu apsaimniekotājs, bet nauda no tiem iedzīvotājiem, kas maksāja, tika iekasēta 
bez līgumiem. 
Grāmatvede skaidro, ka parādniekiem ir sūtīti salīdzināšanas izziņas, kur teikts, ka 
parādniekam ir jāapstiprina savs parāds. Tie, kuri nav apstiprinājuši, parāds uzskatāms 
par pareizu un pamatotu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – 1 (L.Pavlovska), atturas –nav. 
L.Pavlovskas komentārs- nav korekti sagatavota informācija jautājuma izskatīšanai, jo 
nav pamata parādu norakstīšanai par periodu  no 2000.gada. Saistošie noteikumi tika 
pieņemti un stājās spēkā 2002.gadā. 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.52.” Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos  
/sadzīves atkritumu parādi Kolkā/”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

16.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 

G.Laicāns 

Pamats 
05.08.2013. galvojuma līgums Nr. G/13/388 starp Dundagas novada pašvaldību un 
Valsts kasi. 
23.01.2014. Saistošie noteikumi Nr. 2 par Dundagas pašvaldības budžetu 2014. gadam. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.53.”Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

17.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības darba organizācijas jautājumiem 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –2 (G.Abaja, A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.54. ”Par Dundagas novada pašvaldības darba organizācijas 
jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

18.§ 

Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā 
Ziņo I.Ralle; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska 

Pamats 
Grozījumi amatu klasifikācijas katalogā 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.55. ”Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

19.§ 
Par sabiedrisko apspriešanu Kolkā 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs, L.Pavlovska 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 103., 104. punkts; 
A.Roderta, V.Šteines, A.Tindenovska iesniegums 17.12.2013. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.56. ” Par sabiedrisko apspriešanu Kolkā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

20.§ 

Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par domes lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 
 
Par dotāciju SIA Kolkas ūdens 
1. Esam informējuši Centrālo finanšu un līguma aģentūru un sabiedrisko pakalpojuma 
regulatoru par iespējamo lēmumu, domei pārņemt ūdens attīrīšanas iekārtu Kolkas ciemā. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulators norādīja, ka dome darbojas pastāvīgi var realizēt savas 
iniciatīvas jebkurā jautājumā. Savukārt CFLA papildus lūdza skaidrojumu SIA Kolkas ūdens, 
par izmaksu posteņiem tarifa projektam un par atšķirībām, kuras ir konstatētas izstrādātajā 
TEP. 
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Sarunās ar sabiedriskā pakalpojuma regulatoru šobrīd ir nosūtīts lūgums par tarifa projekta 
izskatīšanas un apstiprināšanas atlikšanu līdz 2015.gada janvārim, līdz ūdenssaimniecības 
projekta realizācijai.  
2. Marta SIK un attīstības un plānošanas komisijās tiks iekļauts jautājums par Ētikas 
komisijas nolikumu.  
Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un juridiskām 
personām. 
Par sadarbības līgumu ar Talsu TV. 
3. 4.martā no 15.30 līdz 17.00 Dundagas pašvaldībā viesosies pārstāvji no Kurzemes 
plānošanas reģiona, kur arī tiks pārrunāts par sadarbību un aktivitātēm, kuras mūsu pašvaldība 
finansiāli varētu atbalstīt. 
4.  Par vētras seku likvidēšanu. Ir saņemta atbilde no VARAM, ka finansējums plānotajiem 
darbiem ir garantēts. Kolkā darbi visi ir izdarīti, jumti ir salaboti. Dundagā lai varētu uzsākt 
„Akmentiņu mājas” nojaukšanu ir informēts Latvenergo ar lūgumu veikt elektrības 
atvienošanu. Pēc elektrības atvienošanas nojaukšanas darbus varēs veikt. 
Par finansēm 

Uz šodienu nav neviena kavēta maksājuma. 

Notiek darbs pie 2013. pārskata gada pārskata. Ir veiktas materiālo vērtību inventarizācijas 
iestādēs, struktūrvienībās. Kā arī datu salīdzināšana ar debitoriem un kreditoriem. 

Arī revidentu serviss revidenti ir uzsākuši darbu pie 2013.gad grāmatvedības datu pārbaudes. 

Projekti 

Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā 

LAD ir iesniegti Brīvdabas estrādes projekta dokumentācija, papildus esam iesnieguši lūgumu 
projektu pagarināt, jo šobrīd nevaram realizēt projektā paredzētos apzaļumošanas darbus. Ir 
saņemts no LAD lēmums, ka līdz 15.jūnijam, projekta termiņš ir pagarināts, atlikto darbu 
veikšanai. 

Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde 

Ir arī iesniegti projekta dokumenti par Kolkas tautas nama aprīkojuma iegādi, visi paredzētie 
darbi ir realizēti.  

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas 
novadā. Īstenošanas laiks: 27.10.2011.–31.12.2013. 

«My Social Responsibility» veselības centra projekts 

Īstenošanas laiks: 02.04.2012. - 01.04.2014. 

Par iepirkumiem 

Iepirkumu komisija 24.februārī pieņēma lēmuma par iepirkuma izsludināšanu Talsu 7 jumta 
vienkāršotā rekonstrukcija, kur lēmām, ka pie līguma slēgšanas būvniekam ir jāuzrāda darba 
organizācijas grafiks, lai varam informēt PII, un organizēt darbus vasaras mēnešos PII. 

Lēmām par iepirkuma izsludināšanu  kāpņu telpu remontam vidusskolā. 

Nākošā nedēļā notiks vēl viena iepirkumu komisijas sēde, kur lemsim par iepirkuma 
izsludināšanu ielu apgaismojuma ierīkošanai A.Upīša ielā. 

Dažādi  

19.februārī notika teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana, dalībnieku skaits bija 
pavisam neliels, bet tika pārrunāti un izdiskutēti jautājumi, domāju ka saruna bija auglīga. 

No Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas esam saņēmuši atzinumi, ka viņi akceptē izstrādāto 
aizsargjoslu ap kultūras pieminekļiem. 
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Ir uzstādītas divas novērošanas kameras Dundagas ciemā, vēl jāveic tehniskie darbi, ir 
informēts datu aizsardzības dienests. 

19.februārī notika saruna ar VUGD Kurzemes nodaļas komandieri. Tika pārrunāta iepriekšējā 
sadarbība. Saņēmām informāciju, ka Dundagas glābšanas dienestā tiks nodrošināti arī 
glābšanas darbi uz ūdeņiem, iekšzemes un līdz 100 metru dziļumam  jūrā. 

Papildus tiks organizēts kopēja pārbaude par iespēju no Dundagas ciemā uzstādītiem 
hidrantiem paņemt ūdeni, kā glābēji pārliecinājās ugunsgrēka laikā Meža ielā visi ierīkotie 
hidranti nav darba kārtībā. 

6.martā Dundagas novadā – ierodas izglītības un zinātnes ministre, lai tiktos ar novada skolu 
pedagogiem. 

 
Domes priekšsēdētāja informācija 

• 1.martā notiks Kolkas ciema valdes vēlēšanas Kolkā 
• Ir saņemta atbildes vēstule no sadraudzības pašvaldības Čehijā (Mesto Žamberk) ar 

piedāvājumu uzsākt sadarbību šādām pašvaldības institūcijām: 
1) Pamatskola klašu grupas 
2) Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļa 
3) Mūsdienu deja /interešu izglītība/ 
4) Volejbola klubs 
5) Futbola klubs 
6) Galda tenisa klubs 
• Rosina deputātus apsvērt iespēju atjaunot katrā domes sēdē vai komiteju sēdēs 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību atskaišu jeb darba pārskatu uzklausīšanu 
 

Sēde slēgta plkst. 15.15. 
 
 
Protokols parakstīts 04.03.2014. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.38. 
27.02.2014. 

1.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
Lēmums netiek publicēts, jo satur personas datus. 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.3.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.39. 

27.02.2014. 
2. § 

Par personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības 
Starpinstitucionālo sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm 

Pamats 

2013.gada 25.aprīļa Dundagas novada domes lēmums Nr.100, nolikuma 
„Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm”  7. Un 10. Punkts 

Mērķis 

Apstiprināt komisijas personāla sastāvu un komisijas priekšsēdētāju.  
 
Izvērtējums 
Dundagas pašvaldības nolikuma „Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar 
riska ģimenēm”  7. Un 10.punkts nosaka, ka komisijas personāla sastāvu un 
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priekšsēdētāju nosaka Dome.  Sociālajā dienestā ir mainījušies sociālā darba speciālisti, 
darba attiecības ir pārtraukusi sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace 
Bergmane, kura bija apstiprināta kā komisijas priekšsēdētāja. Dundagas vidusskolā 
darbu atsākusi ir sociālā pedagoģe Vizma Lagzdiņa, kura vairākus gadus pārstāvēja 
Starpinstitucionālo komisiju, vadīja un organizēja komisijas darbu.  Dundagas 
pašvaldības priekšsēdētājs G.Laicāns 2013.gada 12.decembrī ir saņēmis Valsts policijas 
vēstuli par amatpersonas Jolantas Feldmanes deleģēšanu komisijas darbam ar 
skaidrojumu, ka J.Feldmane komisijas sastāvā nedrīkst atrasties kā vēlēts loceklis, bet kā 
deleģēta persona amata pildīšanai nepieciešamās sadarbības ietvaros, par to nesaņemot 
atalgojumu. Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības vadītāju Inetu 
Kēli nav nepieciešams iekļaut komisijas sastāvā, personu piedalīties var uzaicināt 
pamatojoties uz nolikuma 9.punktu.   
 
Pamatojoties uz augstāk minēto ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā – 
Daces Bergmanes vietā komisijas sastāvā iekļaujot Diānu Teibi, Sociālās pedagoģes 
Agnes Ģērmanes vietā iekļaut Vizmu Lagzdiņu, no komisijas sastāva izņemt Jolantu 
Feldmani un Inetu Kēli. Par komisijas priekšsēdētāju iesaku apstiprināt Vizmu Lagzdiņu, 
jo viņa jau iepriekš organizēja, sasauca un vadīja komisijas sēdes. 
 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atcelt Dundagas novada Domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.304 „Par 
personāla sastāva izmaiņām Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo 
sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm” (prot.Nr.23., 33.§) 

2. Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm apstiprināt: 
2.1. Diānu Teibi – Sociālā dienesta Sociālo darbinieci darbā ar ģimenēm un 

bērniem, 
2.2. Vizmu Lagzdiņu – Dundagas vidusskolas Sociālo pedagoģi, 
2.3. Dainu Dēvitu – Dundagas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju, 
2.4. Jāni Simsonu – Dundagas novada pašvaldības policijas inspektoru, 
2.5. Ilonu Jostiņu – Kolkas pamatskolas Sociālo pedagoģi. 

3. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Vizmu Lagzdiņu. 

 
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam 
Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālajā sadarbības komisijas darbam ar riska 
ģimenēm vadītājai Vizmai Lagzdiņai. 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.40. 
27.02.2014. 

3.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par speciālajiem pabalstiem” 

Pamats 
1) Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa 
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.12.2013.vēstule Nr.18-

6/12188 
 
Mērķis 
Pieņemt saistošos noteikumus 
 
Izvērtējums 
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 3„Par speciālajiem pabalstiem” projektu (pievienots pielikumā). 
2. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.271 “Par 
saistošajiem noteikumiem “Par speciālajiem pabalstiem””. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.41. 
27.02.2014. 

4.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 
pabalstiem” 

Pamats 
1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta 

otrā daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 13. un 15.punkts 

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.12.2013.vēstule Nr.18-
6/12188 

Mērķis 
Pieņemt saistošos noteikumus 
 
Izvērtējums 
Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” projektu (pievienots pielikumā). 
2. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.272 “Par 
saistošajiem noteikumiem “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem””. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.42. 
27.02.2014. 

5.§ 

Par inventarizācijas datu apstiprināšanu 
Pamats 
Valsts mežu dienesta vēstule Nr. 229_B.9.1.2-1 un izziņas par meža zemes kadastrālās 
vērtības noteikšanu 2013.gadā. 
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486  “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”.  
 
Mērķis 
Pareizi uzskaitīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos 
ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma 
dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību.  
 
Izvērtējums 
Salīdzinot Valsts mežu dienesta un Valsts zemes dienesta kadastra datus ar 
grāmatvedības uzskaiti, kurā uzskaitīta pašvaldības īpašumos ietilpstošo meža zemju 
platības, tika konstatētas atšķirības. Atšķirības bija izveidojušās veicot meža zemju 
inventarizācijas, kuru rezultātus VMD nebija saskaņojis ar VZD kadastru. Tāpēc tika 
lūgts precizēt meža zemju platības VZD kadastra reģistrā. Precizēšana tika veikta, par ko 
liecina VMD izziņas un VZD kadastra informācija. Atlicis šos datus precizēt 
grāmatvedības datu bāzē. Īpašumi un precizējamās platības redzamas zemāk redzamajā 
tabulā. 
Pašvaldības īpašumu saraksts, kurās mainījusies meža audžu platība saskaņā ar Valsts 
Meža dienesta datiem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt tabulās precizētās meža zemju platības grāmatvedības datu bāzē. 
 

Īpašuma nosaukums Pašreiz 
uzskaitītā 
platība 

Kopējā 
platība 

Platība uz 
31.12.2013. 
MD dati 

Starpība Kadastra info 

Mežaudze „Upmalas” 0.4 1.44 0.45 0.05 88500200256 
Mežaudze „Bišķi 16.2 ha 16.2 16.60 16.10 -0.10 88500150127 
Mežaudze „Mačas” 1.1 ha 1.1 5.71 1.14 0.04 88500150121 
Mežaudze „Kubalu skola”  9.8 11.70 9.60 -0.20 88500270053 
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9.8 ha 
Mežaudze „Gaviļkalns” 
8.4 ha 

8.4 8.35 8.15 0.25 88500060058 

Mežaudze „Nevejas 
skola” 1.7 ha 

1.7 3.40 1.40 -0.30 88500080068 

Mežaudze ”Tautas nams” 
3.8 ha 

3.8 4.55 1.30 -2.50 88620070231 

Mežaudze „Attīrīšanas 
iekārtas” 

0.6 0.76 0.50 0.10 88620070255 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.43. 
27.02.2014. 

6.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Par NĪN piemērošanu 2014.gadā 
Pamats 

1) Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta 
otrā daļa,  

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.01.2014.vēstule Nr.18-
6/449 

 
Mērķis 
Noteikt kārtību, kādā 2014.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma 
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā. 
 
Izvērtējums 
 Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro 
pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka 
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 47.punktu 
saistošie noteikumi šajā jomā iepriekš tika izdoti likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā 
noteiktajā kārtībā. Šobrīd šādi saistošie noteikumi stājas spēkā vispārējā kārtībā, tas ir, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā, 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 4.punktu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas 
gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, izņemot šādu gadījumu – 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc 
tam, kad iestājušās tiesības uz šā likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no 
nekustamā īpašuma nodokli. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
2014.gadā” projektu (pievienots pielikumā). 
 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Gunāram Laicānam 

 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.44. 
27.02.2014. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Juijas” 
Pamats 
1. SIA „Ventspils mērnieks” (xxxx) 30.01.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 05.02.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/66-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra saistošie 
noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”. 

5. Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.318 (protokols Nr.24, 
14.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas”. 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Juijas” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0021  divās 
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.318 (protokols 
Nr.24, 14.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas” tika 
atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Juijas” (kadastra Nr. 8850 014 
0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0021, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Juijas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 014 0021 ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu, 
situācijas un apgrūtinājuma plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve 
projektētajām zemes vienībām iespējama no valsts vietējā autoceļa V 1382 Meļķi-Ostes-
Neveja-Tierķi pa esošu ceļa servitūtu un pa ceļa teritoriju, kas var kalpot par pamatu 
reālservitūta tiesības nodibināšanai par labu zemes vienībām – Mežjuijas un Juijas. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Juijas” ar kad. Nr. 8850 014 0021 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 014 0021  sadalīšanai divās zemes 
vienībās. 

2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
2.1. neapbūvētai 67,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Juijas” 

un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. neapbūvētai 32,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Mežjuijas” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms:  
1. SIA „Ventspils mērnieks” –  Vasarnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601. 
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, 
Kuldīga, LV-3300. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.3.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.45. 

27.02.2014. 
8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Trumpas” 

 
Pamats 
1. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa (xxxxx)  16.01.2014. iesniegums Nr. 31/2014 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.01.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/35-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmums Nr.239 (protokols Nr.19, 

10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”. 
5. Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.293 (protokols Nr.23, 

26.§) „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā Nr.239 „Par zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”. 

 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Trumpas” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100  trīs 
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmums Nr.239 (protokols 
Nr.19, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas” un 
2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.293 (protokols Nr.23, 26.§) „Par grozījumiem 
Dundagas novada Domes 24.10.2013. lēmumā Nr.239 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam „Trumpas” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Trumpas” (kadastra Nr. 8850 031 0100) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8850 031 0100, sadalot to trīs daļās. 

Nekustamā īpašuma „Trumpas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 031 0100 ir 
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu 
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve projektētajām zemes vienībām 1. 
un 2. iespējama pa esošo ceļa servitūtu teritorijām (pamatojoties  uz VZD kadastra rīcībā 
esošo informāciju), caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0003 („Apeņi II”) 
un  
8850 031 0100 („Trumpas”), kas pieslēdzas esošai nobrauktuvei no valsts autoceļa P125  
Talsi – Dundaga – Mazirbe. Projektētai 2. zemes vienībai piekļuve nodrošināta arī no 
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pašvaldības autoceļa Valpene – Sabdagas. Projektētā 3. zemes vienība pēc sadalīšanas kalpos 
pašvaldības autoceļa Valpene – Sabdagas uzturēšanai. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Trumpas” ar kad. Nr. 8850 031 0100 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 031 0100  sadalīšanai trīs zemes 
vienībās. 

2.  Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
2.1. neapbūvētai 9,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu 

„Mežtrumpas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. apbūvētai 10,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu „Trumpas” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.3. neapbūvētai 0,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Pag. ceļa 
Valpene – Sabdagas posms” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras  zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes  nodalījuma joslā 
(NĪLM – 1101). 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms:  
1. SIA „Ventmetrs” –  Kuldīgas iela 11, Ventspils, LV-3601. 
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, 
Kuldīga, LV-3300. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.46. 
27.02.2014. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kapteiņi” 
Pamats 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja (xxxxx)  30.01.2014. 
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.02.2014. ar  
Nr.DD-3-31.1/14/107). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. 
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

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

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Kapteiņi” ar kadastra Nr. 8862 007 0261 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Kapteiņi”) kopplatība ir 0,5093 ha, tas atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā un 
sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0261, kuru 
0,5093 ha platībā aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem. 

Nekustamā īpašuma „Kapteiņi” īpašnieks ir Latvijas valsts LR Aizsardzības ministrija, 
kuras uzdevumā rīkojas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. 

Aizsardzības ministrija 16.12.2013. Infrastruktūras padomes sēdes lēmumu (protokols 
Nr.112, 6.§), ir pieņēmusi lēmumu nekustamā īpašuma „Kapteiņi” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8862 007 0261 sadalīt divās daļās (saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu):  

1. valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo zemes gabala daļa, uz kuras 
atrodas  būves ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0261 004, 8862 007 0261 005,  
8862 007 0261 006 un 8862 007 0261 003; 

2. zemes gabala daļa, kura nav nepieciešama valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai 
un  uz kuras atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0261 001 un  
8862 007 0261 002.  

Aizsardzības ministrija, pēc nekustamā īpašuma „Kapteiņi” sadalīšanas, atbalsta valsts 
aizsardzības vajadzībām neizmantojamās nekustamā īpašuma „Kapteiņi” daļas nodošanu 
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Dundagas novada pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumu, likumā par pašvaldībām noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.  

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 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 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.21), īpašuma „Kapteiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8862 007 0261 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Valsts aizsardzības objektu 
teritorijas” (VA). 

Saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar 
grozījumiem” 279. punkts nosaka, ka apbūves noteikumos valsts aizsardzības objektu 
teritorijas (VA) nozīmē zemes vienību, arī teritoriju, kur primārais  izmantošanas veids ir 
noteikts ar Latvijas Republikas nacionālās drošības interesēm.  

Saistošo noteikumu Nr.21 76. punkts nosaka, ka, visās plānotās izmantošanas teritorijās 
nav ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams sakaru, satiksmes, 
ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības, elektroapgādes, navigācijas, 
ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības nodrošināšanai. 
Īpašnieks informē, ka tiek risināts piekļuves nodrošināšanas jautājums, 03.10.2013. 

noslēdzot līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kolkasrags” par ceļa servitūta 
nodibināšanu, kas nosaka piekļuvi īpašumam „Kapteiņi” caur nekustamo īpašumu 
„Kolkasrags”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar kadastra Nr. 8862 007 0264, un ceļa 
servitūta lietošanas  ierakstīšana zemesgrāmatā ir procesā. 

Piekļūšana jaunveidojamajām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu. 
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. 

Saistībā ar 27.06.2006. MK noteikumiem Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 
aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” 2.34. apakšpunktu un Aizsargjoslu likuma 
33.panta (8) daļu, jārisina valsts aizsardzības objekta aizsargjoslas jautājums nekustamajam 
īpašumam „Kapteiņi”. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kapteiņi” (kadastra  

Nr. 8862 007 0261) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0261, sadalot to 
divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 

2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai zemes vienībai. 
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo 

ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms:  
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram – Ernestīnes iela 34, Rīga,  
LV-1046. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.47. 
27.02.2014. 

10101010....§ 

Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu un apvienošanu 
Pamats 

1.   Zvērināta notāra I.Š. 2014. gada 17. janvāra iesniegums Nr. 72 (reģistrēts Dundagas 
novada pašvaldībā 20.01.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/33-Z). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa un (3) daļas 2. punkts. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

 
Mērķis 

1. Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 
vienību. 

2. No nekustamā īpašuma „Vecvalgani” atdalāmās zemes vienības apvienošana ar 
nekustamo īpašumu „Līvas”. 

 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8850 001 0022 (turpmāk nekustamais 
īpašums „Vecvalgani”) īpašnieki ir A.Ū. un J.Ū.  

Saskaņā ar 17.01.2014. pirkuma līgumu ar reģistra Nr.255 V.G. iegādājas no nekustamā 
īpašuma „Vecvalgani” vēl nodalāmu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 001 0024 3,1 ha platībā. 

Nekustamā īpašuma „Līvas” ar kadastra Nr. 8850 001 0019 (turpmāk - nekustamais 
īpašums „Līvas”) īpašnieks ir V.G.. 
 

1. 
Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8850 001 0022 kopplatība ir 33,80 ha, 

tas atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
1) 17,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0022, 

kuru 17,20 ha platībā aizņem meži;  
2) 13,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0023, 

kuru 13,30 ha platībā aizņem meži un 0,20 ha zeme zem ūdeņiem;  
3) 3,10 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0024, 

kuru  0,60 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,30 ha meži un 0,20 
ha zeme zem ūdeņiem.  
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Pamatojoties uz  Notariāta likuma 66. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un otro daļu,  
17.01.2014. pirkuma līgumu ar reģistra Nr. 255 zvērināts notārs lūdz no nekustamā īpašuma 
„Vecvalgani” atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0024.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes 
vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes 
ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā 
esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, 
pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 
nav paredzēta. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 
2. 

Nekustamā īpašuma „Līvas” kopējā platība ir 53,9034 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0004, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 1,70 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 2,20 ha meži un 0,30 ha pārējās zemes; 

2) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0005, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 3,00 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 0,80 ha meži, un 0,40 ha pārējās zemes; 

3) 10,7896 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0007, 
kas atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 6,4752 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,3733 ha meži, 0,6534 ha zeme zem ūdeņiem, 
0,1025 zeme zem ceļiem un 0,1852 ha pārējās zemes; 

4) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0019, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 3,20 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 0,60 ha meži, un 0,40 ha pārējās zemes; 

5) 4,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0021, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 2,00 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 1,60 ha meži, un 0,40 ha zeme zem ūdeņiem; 

6) 11,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032, 
kas atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 7,20 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,20 ha meži, 1,00 ha zeme zem ūdeņiem un 0,1 
ha pārējās zemes; 

7) 7,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0084, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 6,02 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 0,75 ha meži, 0,43 ha zeme zem ūdeņiem; 

8) 1,05 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0085, kas 
atrodas Šlīteres teritoriālajā ciemā un kuru 0,96 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 0,09 ha zeme zem ūdeņiem; 

9) 6,7638 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0130, 
kas atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 4,5941 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,3000 ha meži, 0,0464 ha krūmāji, 0,4819 ha 
zeme zem ūdeņiem, 0,2486 zeme zem ceļiem un 0,0928 ha pārējās zemes. 

Zvērināts notārs lūdz nekustamajam īpašumam „Līvas” pievienot no nekustamā īpašuma 
„Vecvalgani” atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0024 un jaunajam 
īpašumam piešķirt nosaukumu „Līvas”. 
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Zemes ierīcības likuma 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav 
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts 
vietējās pašvaldības lēmums. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū 
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. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8850 001 0022 sadalīšanai. 
2.   Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0022 un 8850 001 0023 atstāt 
nosaukumu „Vecvalgani”. 
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0022 17,20 ha platībā, 8850 001 0023 

13,50 ha platībā un 8850 001 0024 3,10 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201). 

4. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 001 0019, kas sastāv no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 8850 001 0004, 8850 001 0005, 8850 001 0007, 8850 001 0019, 
8850 001 0021,  8850 001 0032, 8850 001 0084, 8850 001 0085 un 8850 001 0130, 
pievienot no nekustamā īpašumam „Vecvalgani” atdalīto zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 001 0024 saglabājot īpašuma nosaukumu „Līvas”. 

 
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: Zvērinātam notāram (xxxxx) 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.48. 
27.02.2014. 

11111111....§ 

Par nekustamā īpašuma „Jauntierķi” sadalīšanu 
Pamats 

1.   V.R. pilnvarotās personas A.V.-A. 2014. gada  
2. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 05.02.2014. ar  
Nr. DD-3-26.1/14/65-V). 
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
6. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Jauntierķi” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Jauntierķi” ar kadastra Nr. 8850 016 0126 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Jauntierķi”) kopplatība ir 31,29 ha, tas atrodas Alakstes teritoriālajā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
1)   7,78 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0126, kuru 
3,48 ha platībā aizņem meži, 4,11 ha krūmāji un 0,19 ha zeme zem ūdeņiem;  
2)   0,99 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0127, kuru 
0,99 ha platībā aizņem meži; 
3)   22,52 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0128, kuru 
2,09 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 20,37 ha meži un 0,06 ha  zeme 
zem ūdeņiem. 

Nekustamā īpašuma „Jauntierķi” īpašniece V.R. ir pilnvarojusi (saskaņā ar 03.02.2014. 
pilnvaru, reģistra Nr. 452) A.V.-A. (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt intereses un 
kārtot visas lietas, lai saskaņā ar 03.02.2014. pirkuma līguma nosacījumiem atdalītu no 
nekustamā īpašuma „Jauntierķi” (kadastra Nr. 8850 016 0126) zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 8850 017 0128, kura aptuvenā platība ir 22,52 ha, kas kadastrāli uzmērot var tikt 
precizēta.  

Pilnvarotā persona lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Jauntierķi”, atdalot no tā 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0128 kā pastāvīgu nekustamo īpašumu un 
piešķirt tam  nosaukumu „Meža Tierķi”. 
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Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes 
vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes 
ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā 
esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, 
pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 
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 
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. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.  Piekrist nekustamā īpašuma „Jauntierķi” ar kadastra Nr. 8850 016 0126 sadalīšanai. 
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0126 un 8850 016 0127 atstāt 

nosaukumu „Jauntierķi”. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0128 piešķirt nosaukumu „Mežtierķi”. 
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0126 7,78 ha platībā mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0127 0,99 ha platībā  un  
8850 017 0128 22,52 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 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: A.V.A. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.49. 
27.02.2014. 
 

12.§ 

Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta  

publiskās apspriešanas uzsākšanu 
Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas 
novada Attīstības programmas izstrādi”. 

2. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
10. un 10.2. punkts. 

3. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” . 

 
Mērķis 

Dundagas novada attīstības programmas izstrāde. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas 
novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Dundagas novada attīstības programmas 
izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā” 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas 
noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai 
piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 
sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).  

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā” 10.2. punkts nosaka, ka institūcija, organizējot publisko apspriešanu nodrošina 
apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja 
nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 68.punkts nosaka, ka attīstības programmas publiskās apspriešanas 
termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Uzsākt Dundagas novada attīstības programmas projekta publisko apspriešanu. 
2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2014.gada 10.marta līdz 7.aprīlim. 
3. Publiskās apspriešanas sapulci noteikt 2014.gada 26.martā plkst. 16:00 Dundagas pilī un 

2.aprīlī plkst. 16:00 Kolkas tautas namā.  
4. Paziņojumu par attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv, laikrakstā „Dundadznieks” un „Talsu 
Vēstis”. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.3.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.50. 

27.02.2014. 
13.§ 

Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta  

publiskās apspriešanas uzsākšanu 
Pamats 
1.   Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
2.   MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. 
punkts. 
3.   MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 68.punkts. 
 
Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā” 10. punkts nosaka, ka publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas 
noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai 
piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 
sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).  

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā” 10.2. punkts nosaka, ka institūcija, organizējot publisko apspriešanu nodrošina 
apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja 
nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 68.punkts nosaka, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās 
apspriešanas termiņš nav mazāks par četrām nedēļām. 

 
 
 
 



35 
 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Uzsākt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publisko apspriešanu. 
1. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2014.gada 10.marta līdz 7.aprīlim. 
2. Publiskās apspriešanas sapulci noteikt 2014.gada 26.martā plkst. 16:00 Dundagas pilī un 

2.aprīlī plkst. 16:00 Kolkas tautas namā.  
3. Paziņojumu par attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv, laikrakstā „Dundadznieks” un „Talsu 
Vēstis”. 

 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.51. 
27.02.2014. 

14.§ 
Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos  

/zvejas nomas tiesības/ 
Pamatojums: 
Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 
uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

 
Mērķis:  Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  
 
Izvērtējums: 
Kolkas  pagasta  pārvalde  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju par zvejas  licenču   
nomu  pēc  stāvokļa  uz 31.12.2013.,  par  bezcerīgiem  (zaudētiem)  parādiem  atzina: 
miruša  debitora  parādu  kopsummā  par  LVL  15.00 (piecpadsmit lati un nulle 
santīmi)(EUR 21.34)  
(Lēmuma daļa netiek publicēta, jo satur personas datus) 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  mirušo un ilglaicīgo debitoru  

parādus  par zvejas  licences  nomu  LVL 195.00, pēc stāvokļa uz 31.12.2013.:   

(Lēmuma daļa netiek publicēta, jo satur personas datus) 

2) Uzdot juriskonsultam sagatavot priekšlikumus par pašvaldības iespējamo rīcību, 
ja pēc parāda norakstīšanas, persona vēlas atkārtoti saņemt to pašu 
pakalpojumu. Izpildes termiņš – Finanšu komitejas sēde martā. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



37 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.52. 
27.02.2014. 

15.§ 
Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos 

/sadzīves atkritumu parādi Kolkā/ 
Pamatojums: 

1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  
3. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks 

ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz 
no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 
samazinājuma.  

4. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 
 
Mērķis 
  Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  
 
Izvērtējums 
Kolkas  pagasta  pārvalde  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju par cieto sadzīves 
atkritumu (CSA) konteineru apkalpošanu pēc  stāvokļa  uz 31.12.2013.,  par  bezcerīgiem  
parādiem  atzina: 
ilglaicīgus debitoru  parādus, kam pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš  
kopsummā  par  LVL  2506.47 (divi tūkstoši pieci simti seši lati un 47 santīmi)(EUR 
3566.39), pēc pievienotā saraksta uz 2 (divām) lapām.  
Līgumi ar iedzīvotājiem par CSA konteineru apkalpošanu nav slēgti, jo katrs iedzīvotājs 
ir potenciāls atkritumu ražotājs. Ir pagājuši 10 un vairāk gadi kopš saistību rašanās, kas 
uzskatāms par ilglaicīgu un piedziņas iespējamība ir neiespējama. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  ilglaicīgo debitoru  parādus  par 
cieto sadzīves atkritumu konteineru apkalpošanu  LVL 2506.47 kopsummā par 
periodu līdz 2003.gada 31.decembrim, pēc stāvokļa uz 31.12.2013. (Pielikumā 
saraksts).  
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(Saraksts netiek publicēts, jo satur personas datus) 

 
1) Uzdot Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam un juriskonsultam 

Aigaram Šturmam sagatavot priekšlikumus par pašvaldības ieguldīto līdzekļu 
atgūšanas iespējām. Izpildes termiņš- Finanšu komitejas sēde š.g. martā. 

 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.53. 
27.02.2014. 

16.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanu 

Pamats 
05.08.2013. galvojuma līgums Nr. G/13/388 starp Dundagas novada pašvaldību un 
Valsts kasi. 
23.01.2014. Saistošie noteikumi Nr. 2 par Dundagas pašvaldības budžetu 2014. gadam. 
 
Mērķis 
SIA „Ziemeļkurzeme” saistību dzēšana. 
 
Izvērtējums 
SIA „Ziemeļkurzeme” pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” 
II kārtas pabeigšanas ir saņēmusi tai pienākošo noslēguma maksājumu EUR 167 551,52 
(Ls 117 755,88), kurš pārskaitīts Valsts kasei saistību dzēšanai. Lai segtu atlikušās 
saistības Valsts kasē EUR 58 586,75 (Ls 41 175) apmērā, pašvaldība ir paredzējusi 2014. 
gada budžetā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai EUR 59 761 (Ls 42 000,27), tajā 
skaitā aizdevuma procentu izdevumiem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ieguldīt SIA „Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanā EUR 59 761 (Ls 42 000,27), 
pārskaitot uz SIA „Ziemeļkurzeme” kontu Valsts kasē LV80TREL98209008850K4. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.54. 
27.02.2014. 

17.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības darba organizācijas jautājumiem 

 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts 
 
Izvērtējums  
1) Optimizēt izpilddirektora tiešās padotības iestāžu /darbinieku skaitu, lai nodrošinātu 

efektīvāku darbu organizēšanu un kontroli.    
2) Precizēt atbildību par noteiktām funkcijām (informācija un komunikācija, finanšu 

vadība, kultūra, izglītība, saimnieciskie darbi), tādejādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un 
iedzīvotāju izpratni pie kā vērsties konkrētu jautājumu risināšanā. 

3) Mainīt un uzlabot iekšējo pašvaldības kultūru un kumunikācijas paradumus starp 
pašvaldības iestādēm kopumā  -  uzlabot darbinieku motivāciju, lojalitāti un savas 
piederības apziņu Dundagas novadam (ne tikai konkrētam pagastam vai ciemam). 

4) Centralizēt personāla vadības funkciju (izņemot skolas un PII u.c. - izvērtēt), lai 
nodrošinātu likumdošanas prasību ievērošanu pašvaldībā, novērstu un kontrolētu 
pašvaldības darbinieku nodarbinātību vairākos amatos vienlaicīgi normāla darba 
laika ietvaros. 

Detalizētas funkcijas un to izmaiņas var noteikt tikai iestādes nolikumā vai 
struktūrvienības reglamentā, kas jāizstrādā kompleksi ar Pašvaldības nolikumu. Amata 
nosaukumi (un skaits) var tikt mainīti izvērtējot piemērotāko, kad tiks ieviesti nolikumi, 
reglamenti un amata apraksti, kā arī darbinieku saraksti, kurus apstiprina Dome.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Uzdot Centrālajai administrācijai turpināt darbu pie pašvaldības darba organizācijas 
jautājumiem (tajā skaitā, jautājumiem, kas saistīti ar atlīdzības noteikšanu, institūciju 
nolikumu/reglamentu grozīšanas vai jaunas redakcijas izstrādāšanas, pašvaldības 
nolikuma grozīšanas vai jaunas redakcijas izstrādāšanas, amatpersonu (darbinieku) 
darba līgumu un amata aprakstu grozīšanas vai jaunas redakcijas izstrādāšanas). 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



41 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.55. 
27.02.2014. 

18.§ 

Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā 
Pamats 
Grozījumi amatu klasifikācijas katalogā 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā iestādē Dundagas novada 
centrālā administrācija, amatam - finanšu speciāliste ir piemērota saime 12.3.Finanšu 
analīze un vadība (III līmenis), saskaņā ar spēkā esošo amata aprakstu. 
Izdarot izmaiņas un papildinot amata aprakstu ar uzdevumiem un funkcijām, kā arī 
nosakot finanšu speciālistei lielāku atbildību par pašvaldības finanšu līdzekļiem,  ir 
nepieciešams mainīt saimi, līmeni un mēnešalgas grupu amatam – finanšu speciālists.  
Amatam – finanšu speciālists noteikt saimi 12.1. Finanšu analīze un vadība (IVA), 
12.mēnešalgu grupa. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Izdarīt izmaiņas Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 
Amatam – finanšu speciālists noteikt saimi 12.1. Finanšu analīze un vadība (IVA) 
12.mēnešalgu grupa. 

2) Izmaiņas stājas spēkā ar 01.03.2014. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram 
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.3.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.56. 
27.02.2014. 

19.§ 
Par sabiedrisko apspriešanu Kolkā 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 103., 104. punkts; 
A.Roderta, V.Šteines, A.Tindenovska iesniegums 17.12.2013. 
 

Mērķis 

Uzzināt sabiedrības viedokli tai svarīgā jautājumā. 
Stiprināt Dundagas novada sabiedrības pilsonisko apziņu. 
 

Izvērtējums 

19.12.2013 Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts trīs privātpersonu iesniegums, kam 
pievienoti 68 Kolkas pagasta iedzīvotāju paraksti ar ierosinājumu veikt sabiedrisko 
apspriešanu par jautājumu „Vai piekrītat Kolkas pagasta pārvaldes kā iestādes 
likvidācijai?” 
 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma VIII nodaļa Publiskās apspriešanas kārtība 
paredz, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību  īpaši svarīgu vietējās nozīmes 
jautājumu izlemšanā,  
gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes  
lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā var tikt organizēta publiskā apspriešana. 
Iesniegumā minētais jautājums neattiecas uz normatīvajos aktos minētajiem 
gadījumiem, kad publisko apspriešanu rīkot nedrīkst. 
 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma VIII nodaļas 104. punkts nosaka, ka par 
publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma 
saņemšanas var lemt pašvaldības dome. 
 
Dundagas novada pašvaldības nolikuma VIII nodaļas 105. punkts nosaka, ka publiskās 
apspriešanas ilgums nav mazāks par 3 nedēļām, ja normatīvos aktos nav noteikts citādi.  
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Dundagas novada pašvaldības nolikuma VIII nodaļas 106. punkts nosaka, ka par 
publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes 
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, informatīvā 
ziņojuma (kopsavilkuma) par apspriešanas rezultātiem publicēšanu vietējā laikrakstā, 
kā arī pieņemtā domes lēmuma, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, 
publicēšanu. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Noskaidrot Dundagas novada Kolkas pagasta iedzīvotāju viedokli, sarīkojot 
publisko apspriešanu Kolkas pagastā par jautājumu „Vai piekrītat Kolkas pagasta 
pārvaldes reorganizācijai no pašvaldības iestādes uz Centrālās administrācijas 
struktūrvienību?” 

2) Apspriešanas sākuma datums 10.03.2014., apspriešanas termiņš viens mēnesis. 
3) Publiskās apspriešanas vieta un laiks: 

Kolkas bibliotēkā 
 otrdien, trešdien, piektdien 11.00 – 19.00; ceturtdien 13.00 – 19.00; sestdien 9.00 – 14.00 
Mazirbes bibliotēkā 
Pirmdien, trešdien 11.00 – 16.00 
otrdien, piektdien 14.00 – 18.00 
 
Lēmums nosūtāms: A.Roderts 
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektore I.Ralle  
 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 
 
 
 
 


