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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.8. 
2014.gada 29. maijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.03 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida 
Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Una Sila 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Papildus izsludinātajai sēdes darba kārtībai, tiek ierosināts papildus iekļaut darba 
kārtībā šādus izskatāmos jautājumus: 
1.  Par ietves rekonstrukciju Kolkā 
2. Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 
3. Par biedrības „Līvu (lībiešu) savienība „LĪVŌD ĪT” iesniegumu 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus 

1.  Par ietves rekonstrukciju Kolkā 
2. Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 
Punktu 2. Izteikt šādā redakcijā: 2. Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.Samuli 

3. Par biedrības „Līvu (lībiešu) savienība „LĪVŌD ĪT” iesniegumu 
 

Tiek ierosināts izdarīt izmaiņas izsludinātās sēdes darba kārtībā:  

Papildus darba kārtībā iekļautos jautājumus  

1) „Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.Samuli” skatīt kā 8. 

2)  „Par ietves rekonstrukciju Kolkā” skatīt kā 17.  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Atbalstīt grozījumus izsludinātās sēdes darba kārtībā un noteikt šādu sēdes darba 
kārtību: 

1. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora p.i. ziņojumu par lēmumu izpildi 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 
3. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta Kolkā atzīšanu par 

prioritāru 
4. Par finansējuma izlietojumu Kurzemes plānošanas reģiona vajadzībām 
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5. Par ceļa Valpene-Sabdagas labošanu 
6. Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā 
7. Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra nomas maksas noteikšanu 

8. Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.S.  
9. Par līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem 
10. Par piedalīšanos NVA programmā skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā 
11.  Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam 
12.  Par papildus izdevumiem parka estrādei 
13.   Par valsts budžeta līdzekļu atmaksu Valsts kasē 
14.  Par finansējumu izglītojamo un pedagogu godināšanas pasākumam 
15. Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai personām ar funkcionāliem 
traucējumiem 
16. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas interjera detaļu 
restaurācijai un atjaunošanai. 
17.   Par ietves rekonstrukciju Kolkā 
18.  Par zemes nomu 
19. Par īpašuma iegādes piedāvājumu 
20.   Par mazās skolas iesniegumu par telpu remontu 
21. Par Dundagas novada Attīstības programmas izvērtēšanu 

22. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izvērtēšanu 

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežstrauti”  

24. Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas” sadalīšanu 

25. Par meža ieaudzēšanu „Bierandi” 

26. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki” 

27. Par bibliotekāru dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas 

vasaras novadpētniecības konferencē 

28. Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis” grupu darbība vasaras mēnešos 

29. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

30.   Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē 

31. Par biedrības „Līvu (lībiešu) savienība „LĪVŌD ĪT” iesniegumu 

 
1.§ 

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  
un citām aktualitātēm 

Izpilddirektores p.i. Andris Kojro informē par aktualitātēm: 
1. Pabeigts ceļa Birznieki-Gruži remonts 
2. Ierīkots apgaismojums Upīša, Stacijas un Smilgu ielā 
3. Par estrādes nodošanu ekspluatācijā 
4. Par lifta nodošanu Pils ielā 6 
5. Par sagatavoto nodomu protokolu ar SIA „Līcis 93’Par skolēnu nodarbinātību 

vasarā 
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē: 

1. Par sarežģījumiem izpilddirektora amata pienākumu veikšanu 
2. Par risināmo jautājumu par projektu vadītāju 
3. Par plānoto tikšanos ar Latvijas valsts mežu pārstāvjiem lai pārrunātu Dundagas 

dīķa tīrīšanas projektu 
Priekšlikums: 
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Jūnijā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Attīstības un plānošanas 
komiteju sēdēs skatīt jautājumu par sabiedrības  aptaujas par Kolkas pagasta pārvaldi 
rezultātiem 

2.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa. 
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 13) zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas 

28.04.2014. vēstule Nr.02334/013/2014-NOS (saņemta Dundagas novada Domē 
30.04.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/457). 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

3.§ 
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta 

Kolkā atzīšanu par prioritāru 
G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 
Līgums par ES fonda projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052/093. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.121 „Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta 
Kolkā atzīšanu par prioritāru”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

4. § 
Par finansējuma izlietojumu 

 Kurzemes plānošanas reģiona vajadzībām 
G.Laicāns 

Pamats 
Dundagas novada domes 23.01.2014. sēdes lēmums Nr.12 9.§ „Par sadarbības līgumu ar 

Kurzemes plānošanas reģionu”. 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.122 „Par finansējuma izlietojumu Kurzemes plānošanas reģiona 
vajadzībām”. Lēmums pievienots protokolam. 
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5. § 
Par ceļa Valpene-Sabdagas labošanu 

G.Laicāns 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 
no 2008.gada 11.marta. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.123 „Par ceļa Valpene-Sabdagas labošanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

6. § 
Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā 

G.Laicāns, A.Zumbergs 
Pamats 

1. Dundagas novada domes lēmums nr. 51 no 29.07.2009. par materiālo vērtību 
norakstīšanas komisiju. 
2. MK noteikumi Nr.1486 no 15.12.2009. „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.124 „Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas 
pašvaldībā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

7. § 
Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra  

nomas maksas noteikšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Dundagas novada domes lēmums nr. 95 no 25.04.2013. par telpu nomas maksu 
Mazirbes internātpamatskolas telpām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.125 „Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra nomas 
maksas noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

8.§ 
Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.S. 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 

1. 10.04.2014. AP un SIK komiteju lēmumi jautājumā par „Dundagas novada 

pašvaldības amatpersonas un darbinieku atlīdzības nolikums ar pielikumiem” 
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2. Saistošie noteikumi „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” 

(spēkā no 27.09.2012.)  

3. 10.07.2012. MK noteikumi Nr.494 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs 

nodarbināto darba izpildes novērtēšanu” 

4. 23.04.2014. Dundagas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas 

nolikuma projekts  

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.S.”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 

9.§ 
Par līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem 

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

1) 1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”; 

2) 2. Dundagas novada domes lēmums Nr. 34 par pasākumu iespējamo realizēšanu 2014. 

gadā. 

 

Mērķis 

Budžetā ienākušo papildus līdzekļu un ietaupīto līdzekļu iepirkumu procedūru rezultātā 

novirzīšana prioritārajiem investīciju projektiem. 

 

Izvērtējums 

Tā kā budžetā ir ienākuši papildus līdzekļi un ietaupījušies līdzekļi iepirkumu procedūru 

rezultātā, ir nepieciešams lemt par iespēju realizēt sekojošus pasākumus: 1) kabineta remonts 

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā,2) dabas zinību kabineta remonts Kolkas pamatskolā, 

23) Kubalu skolas - muzeja ēkas jumta nomaiņa, 4) pils balkonu rekonstrukcija.  Tabulas 

veidā ir atspoguļoti budžeta ieņēmumi un ietaupījumi un līdzekļu novirzīšana dažādiem 

pasākumiem. 

  Plāns 

Līguma 

summa 

bez PVN Būvuzraudzība Ietaupījums 

Ielas apgaismojuma izbūve A.Upīša ielā 

Dundagā 45000 29000 950 15050 

Bērnudārza jumta rekonstrukcija 85470 62167.47 1000 22302.53 

Lielās skolas kāpnes 37285 29027.3   8257.7 

Malka saimnieciskā dienestā       10000 

Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma 

iegāde, gala maksājums       7042 

Balss izziņošanas sistēma pilī 

   

7624 

Kopā sadalāmie līdzekļi       70 276,23 

Daiļliteratūras krājumplaukti, saskaņā ar 

23.01.2014. lēmumu Nr. 34 4166       

1) kabineta remonts DMM skolā 7683       

2) dabas zinību kabineta remonts Kolkas 11583       
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pamatskolā 

3) Kubalu skolas - muzeja ēkas un šķūņa 

jumtu nomaiņa 14547       

4) pils balkona rekonstrukcija 18737       

Putnu festivāls 2014., lēmums Nr. 86 no 

24.04.2014. 300       

personas datu aizsardzības spec. apmācības, 

lēmums Nr. 66 no 27.03.2014. 1024       

15. 05. 2014.  SIK komitejas lēmumu 

projekti         

Bibliotekāru dalība vasaras novadpētniecības 

konferencē 63       

15. 05. 2014. Attīstības un plānošanas  

komitejas lēmumu projekti         

Par papildus izdevumiem estrādei 1056.25       

Par finansējumu gājēju pārejas 

apgaismojumam 2800       

Par piedalīšanos NVA skolēnu 

nodarbināšanai vasaras brīvlaikā 6700       

22. 05. 2014. Finanšu  komitejas lēmumu 

projekti         

par papildus līdzekļu piešķiršanu 

PI"Kurzemīte" nojumju renovācijai  

(atmaksājamie līdzekļi Valsts kasei) 1250       

Par izglītojamo godināšanu 409       

Mūzikas klases remonts mazajā skolā 10000       

Mazirbes internātpamatskolas projektam 

papildus finansējums 3951       

Līgums ar I.Samuli 1283 

   Kopējais pieprasījums 85552,25       

Finansēšana 

-

15276,02       

Finansēšanu veikt uz plānotā budžeta atlikuma rēķina. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju 
projektiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
10.§ 

Par piedalīšanos NVA programmā 
 skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā 

G.Laicāns, L.Pavlovska 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.  
Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu 
NVA piedāvātais pasākums. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par piedalīšanos NVA programmā skolēnu nodarbināšana 
vasaras brīvlaikā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

11.§ 
Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam 

G.Laicāns 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, likums “Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punkts. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

12.§ 
Par papildus izdevumiem parka estrādei 

G.Laicāns 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2013.gada budžetu. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par papildus izdevumiem parka estrādei”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

13.§ 
Par valsts budžeta līdzekļu atmaksu Valsts kasē 

G.Laicāns, L.Pavlovska 
Pamats 
Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2014-012 no 25.02.2014 starp Dundagas novada pašvaldību 
un Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministriju par pirmskolas izglītības 
iestādes „Kurzemīte” renovāciju. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par valsts budžeta līdzekļu atmaksu Valsts kasē”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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14.§ 

Par finansējumu izglītojamo un pedagogu  
godināšanas pasākumam 

G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Grīvāne, U.Sila, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 4.punkts 
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27.punkts 
Dundagas novada pašvaldības nolikums ,,Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas 
novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem 
un pedagogiem” 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par finansējumu izglītojamo un pedagogu godināšanas 
pasākumam”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

15.§ 
Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 
G.Laicāns 

Pamats 
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A.Vagenmeisteres iesniegums no 
14.05.2014. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai 
personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 
Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas 

interjera detaļu restaurācijai un atjaunošanai 
G.Laicāns 

Pamats 

Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 5.punkts 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas 
interjera detaļu restaurācijai un atjaunošanai.”. Lēmums pievienots protokolam. 
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17.§ 

Par ietves rekonstrukciju Kolkā 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 

Likums par budžeta un finanšu vadību 

Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr 2 23.01.2014 Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2014. gadam 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par ietves rekonstrukciju Kolkā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
18.§ 

Par zemes nomu 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.  
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”. 
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas 
maksas apmēru. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par zemes nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

19.§ 
Par īpašuma iegādes piedāvājumu 

G.Laicāns 
Pamats 

J.T. iesniegums Nr.DD-3-26.1/14/200-T no 29.04.2014.  
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 17.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par īpašuma iegādes piedāvājumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

20.§ 
Par mazās skolas iesniegumu par telpu remontu 

G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Aaja 
Pamats 
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 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, likums “Par 
pašvaldībām” 15.panta 2.punkts., Mazās skolas skolotāju iesniegums. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par mazās skolas iesniegumu par telpu remontu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

21.§ 
Par Dundagas novada Attīstības programmas izvērtēšanu 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas 

novada Attīstības programmas izstrādi”. 
2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/18/14 „Atzinums par 

Dundagas novada Attīstības programmas projektu”. 
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par Dundagas novada Attīstības programmas izvērtēšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

22.§ 
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izvērtēšanu 

G.Laicāns 
Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/19/14 „Atzinums par 
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”. 

3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izvērtēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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23.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamajam īpašumam „Mežstrauti” 
G.Laicāns 

Pamats 

1. L.Ž. 07.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 07.05.2014. ar 
Nr.DD-3-26.2/14/209-Ž). 

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

teritorijas plānojumiem”. 
4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
5. 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, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.141 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Mežstrauti””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Tiek izsludināts pārtraukums 10 minūtes. 
 

24.§ 
Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas” sadalīšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1)   J.C. 2014. gada 23. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
23.05.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/236-C). 
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, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.142 „Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

25.§ 
Par meža ieaudzēšanu „Bierandi” 

G.Laicāns 
Pamats 
1.   S.V. 2014. gada 22. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
06.05.2014. ar Nr. DD-3-26.2/14/207-V). 
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2.   MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 
noteikumi” 3.1. punkts. 
1. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
2. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.143 „Par meža ieaudzēšanu „Bierandi””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

26.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 28.11.2014. sēdes lēmums Nr. 292. „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Veidnieki””. 
2. E.J. 13.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 14.05.2014. 

ar Nr.DD-3-26.1/14/217-J). 
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 7.panta 1.punkts. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta 

apbūves noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.145 „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014. 
lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Veidnieki””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

27.§ 

Par bibliotekāru dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes 
nodaļas vasaras novadpētniecības konferencē 

G.Laicāns, L.Pavlovska 
Pamats 

1) Bibliotēku likuma 15.panta 1.punkta 6.daļa 
2) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

27.pants 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav  A.Roderts izgājis 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.146 „Par bibliotekāru dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 
Kurzemes nodaļas vasaras novadpētniecības konferencē”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

28.§ 
Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis” grupu darbība vasaras mēnešos 

G.Laicāns 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas –1 (S.Šnikvalde)   A.Roderts izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.147 „Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis” grupu darbība vasaras 
mēnešos”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

29.§ 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
G.Laicāns 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2)punktu 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav  A.Roderts izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.148 „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

30.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās 

attīstības likuma 17.panta pirmā daļa; likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4.panta trešā daļa, 6.panta otrā daļa, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,  
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, 
balsošanā nepiedalās  A.Grīvāne 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.149 „Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības padomē”. Lēmums pievienots protokolam. 
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31.§ 

Par biedrības “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” 

 (reģ.Nr.50008020651) iesniegumu 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Roderts 

Pamats 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 

42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta 

pirmās daļas 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu; Tūrisma likuma 8.panta 

4.punkts 

Tiek rosināts: 
1) vasaras periodā Mazirbē apkārtnes sakopšanā iesaistīt nodarbinātos 

skolēnus; 
2) par līvu svētkiem- ja gribam deleģēt svētku organizēšanu, tad tiem ir jābūt 

mūsu pasākumu plānā,  
3) deleģēšanas līgumiem ir jābūt publiski pieejamiem,  
4) līgumā obligāti jābūt precīzi norādītai norēķinu kārtībai – tā nebūs 

dotācija, bet pakalpojumu apmaksa 
5) jāņem vērā, ka lībiešu kultūras uzturēšana ir pašvaldības brīvprātīga 

funkcija 
6) tūrisma periodā pašvaldība varētu uzņemties lībiešu nama Mazirbē 

publisko telpu daļas uzturēšanu kārtībā 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, 
L.Pavlovska,  A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav   
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.150 „Par biedrības “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” 

 (reģ.Nr.50008020651) iesniegumu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
Sēde slēgta plkst. 15.08. 
 
Protokols parakstīts 04.05.2014. 
 
 
 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.120. 

29.05.2014. 
2.§ 

Par NĪN piedziņu bezstrīda kārtībā 
Pamats 
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 

2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 
7.daļa. 

3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 13) zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas 
28.04.2014. vēstule Nr.02334/013/2014-NOS (saņemta Dundagas novada Domē 
30.04.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/457). 

 
Mērķis 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Izvērtējums 

I.B. īpašumā Dundagas novada Dundagā no 10.06.2005. ir nekustamais īpašums 
„Maija iela 8-6” ar kadastra Nr. 8850 900 0076. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu 
zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1013 6. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta 1. un 2.daļu Indra Baumane ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par 
minēto īpašumu. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

I.B. nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 29.05.2014. minētajai personai būs 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Maija iela 8-6” € 40.29 , tajā skaitā 
nokavējuma nauda € 9.28, tekošā gada maksājums € 4.36. 

Dundagas novada pašvaldība 28.04.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas 
Ilzes Zēbergas vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/457), kurā lūdz paziņot par 



16 

 

nodokļa parāda esamību nekustamam īpašumam „Maija iela 8-6”, jo uz minēto I. B. 
īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada pašvaldības 
tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. Iesniedzot izpildei lēmumu par 
nodokļu piedziņu, maksājama valsts nodeva 2.85 EUR apmērā. 

Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos 
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Piedzīt no I.B., personas kods xxxxxxxx, par īpašumu „Maija iela 8-6” nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparādu € 31.01 (trīsdesmit viens euro un  01 cents) un 
nokavējuma naudu € 9.28 (deviņi euro un 28 centi), kopā € 40.29 (četrdesmit euro 
un 29 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.  

4. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
5. Nomaksāt valsts nodevu 2.85 EUR apmērā, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase, 

reģistrācijas Nr.90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. I. B. 
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Ilzei Zēbergai – Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedībai. 
 

 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.121. 

29.05.2014. 

3.§ 
Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta 

Kolkā atzīšanu par prioritāru 
Pamats 
Līgums par ES fonda projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052/093. 
Mērķis 
Rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 
 
Izvērtējums 
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas 
ciemā” ietvaros tiks izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 100 m3/ 
diennaktī, kas attīrīs Kolkas ciema iedzīvotāju un iestāžu radītos notekūdeņus. Jaunās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 100 tiks izbūvētas esošo divu baseinu vietā. 
Lai pēc projekta īstenošanas esošās vecās NAI spētu attīrīt SIA „Līcis-93” ražošanas 
procesā radītos notekūdeņus, ir nepieciešams rekonstruēt esošās iekārtas. Esošo iekārtu 
rekonstrukcija SIA „Kolkas Ūdens ” ir jāveic par saviem līdzekļiem. Savukārt, SIA „Līcis-
93” par saviem līdzekļiem izbūvē priekšattīrīšanas iekārtas, lai varētu nodot uz NAI 
iekārtām jau priekšattīrītus notekūdeņus, kas atbilst tipiskiem sadzīves notekūdeņiem. 
SIA „Kolkas Ūdens” bez pašvaldības palīdzības nevar rekonstruēt iekārtas, finanšu 
līdzekļu trūkuma dēļ. Pašvaldība varētu ņemt aizņēmumu un veikt ieguldījumu 
uzņēmuma pamatkapitālā. Likuma par valsts budžetu 2014. gadam 14. pants nosaka, ka 
pašvaldība var ņemt maksimālo aizņēmumu summu 200 000 euro apmērā savu 
prioritāro investīciju projektu īstenošanai. 
Nepieciešams noteikt, ka SIA „Kolkas Ūdens” piederošo ūdens attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija ir pašvaldības prioritārais investīciju projekts. 
SIA „Kolkas Ūdens” nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu un veikt iepirkumu.  Tikai 
pēc tam, kad būs noslēgts līgums ar būvuzņēmēju, pašvaldība varēs lemt par aizņēmuma 
summu Valsts kasē. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Noteikt, ka SIA „Kolkas ūdens” piederošo ūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ir 
pašvaldības prioritārais investīciju projekts 2014.gadā. 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas Ūdens” ; Lēmums nododams izpildei – Centrālā 
administrācija 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.122. 

29.05.2014. 

4.§ 
Par finansējuma izlietojumu 

 Kurzemes plānošanas reģiona vajadzībām 
Pamats 
Dundagas novada domes 23.01.2014. sēdes lēmums Nr.12 9.§ „Par sadarbības līgumu ar 

Kurzemes plānošanas reģionu”. 

 

Mērķis 

Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 
 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 23.01.2014. sēdes lēmumu Nr.12 9.§ „Par sadarbības 
līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu” tika nolemts paredzēt Attīstības un plānošanas 
nodaļas budžetā € 1500 attīstības plānošanas vajadzībām, par līdzekļu izlietojumu 
pieņemot atsevišķus domes lēmumus. 

Lai Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) nodrošinātu ieguldījumu 
kopīgu Kurzemes plānošanas reģiona aktivitāšu īstenošanai, kas vērsta uz reģionāla 
līmeņa attīstības pasākumu īstenošanu, pašvaldība piešķirtos € 1500 Kurzemes 
plānošanas reģionam (turpmāk – plānošanas reģions) novirza izlietot sekojošu 
uzdevumu izpildei: 
7) pašvaldībai nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, t.sk. nozaru speciālistu 

piesaistei; 
2)   pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-
2020. programmēšanas procesā; 
3) Eiropas gada pašvaldība 2013. konkursa 1.kārtas „Eiropas gada pašvaldība Kurzemē 

2013” organizēšanai saskaņā ar plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu; 
4) pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu organizēšana; 
5) plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai; 
6) citiem uzdevumiem saskaņā ar plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumiem.  

  
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Pašvaldības piešķirtos € 1500 Kurzemes plānošanas reģionam novirzīt 

izlietošanai sekojošu uzdevumu izpildei: 



19 

 

1.1. pašvaldībai nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, t.sk. nozaru 
speciālistu piesaistei; 

1.2. pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu organizēšana 
2) Sagatavot atbildi Kurzemes plānošanas reģionam par pašvaldību dalību konkrētu 1.1. 

un 1.2. punktā minēto pasākumu apmaksā u.c. pēc savstarpējas vienošanās. 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.123. 

29.05.2014. 

5.§ 
Par ceļa Valpene-Sabdagas labošanu 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 
no 2008.gada 11.marta. 
 
Mērķis 

Pašvaldības  autoceļa seguma uzlabošana. 
 
Izvērtējums 

 Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2014. gadā ir EUR 94489,00 (Ls 
66407). Pašvaldības autoceļš Nr.4 Valpene-Sabdagas ir remontēts 2005.gadā par ES 
fondu līdzekļiem pēc vētras postījumiem. Lai ceļš būtu labā kārtībā, tā uzturēšanai ir 
nepieciešams veikt  grants virskārtas sabiezināšanu, nomaļu grunts noņemšanu, 
caurtekas ierīkošanu, jo meliorācijas kolektors ilgstoši nedarbojas. Ir sagatavots darba 
daudzumu un izmaksu saraksts autoceļa Valpene-Sabdagas remontam  no km 0,000-
0,700 m un izmaksas ir 14572,08 EUR. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Veikt autoceļa Valpene-Sabdagas remontu 700 m garumā (posmā no km 0,000-0,700 
km) no ceļu fonda līdzekļiem, izsludinot cenu aptauju par veicamo darbu.  
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 
 
 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.124. 

29.05.2014. 

6.§ 
Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā 

Pamats 
1. Dundagas novada domes lēmums nr. 51 no 29.07.2009. par materiālo vērtību 
norakstīšanas komisiju. 
2. MK noteikumi Nr.1486 no 15.12.2009. „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”. 

 
Mērķis 
Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un 
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites 
komisiju Dundagas pašvaldībā. 
 
Izvērtējums 
Izveidojot centralizēto grāmatvedību Dundagas novada pašvaldībā, konstatēts, ka 
Kolkas pagastā nav apstiprināta pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas 
ekspluatācijā un pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu 
izslēgšanas no uzskaites komisija. Nepieciešams noteikt komisiju vismaz piecu cilvēku 
sastāvā gan Kolkas pagastā, gan Dundagas pagastā, lai nodrošinātu trīs cilvēku komisiju 
arī gadījumos, kad kāds no komisijas locekļiem ir prombūtnē. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un 
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites 
komisiju Kolkas pagastā sekojošā sastāvā: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis 
Pinkens, saimniecības pārzinis Ilmārs Gleglu, sekretāre-lietvede Eva Frišenfelde, Kolkas 
pamatskolas direktore Antra Laukšteine, Kolkas tautas nama vadītāja Inora Sproģe. 

2. Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un 
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites 
komisiju Dundagas pagastā sekojošā sastāvā: pašvaldības izpilddirektors, finanšu 
speciāliste Zinta Eizenberga, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists Guntis 
Kārklevalks, saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, norēķinu grāmatvede Ieva 
Legzdiņa. 



22 

 

3. Noteikt, ka pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā 
un pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no 
uzskaites aktus paraksta vismaz trīs personas no komisijas locekļiem. 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, 
Kolkas pagasta pārvaldei 

 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.125. 

29.05.2014. 

7.§ 
Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra  

nomas maksas noteikšanu 
Pamats 
1. Dundagas novada domes lēmums nr. 95 no 25.04.2013. par telpu nomas maksu 
Mazirbes internātpamatskolas telpām. 
Mērķis 
Virtuves inventāra iznomāšana nometņu dalībniekiem vasaras periodā. 
 
Izvērtējums 
Ir noteikta telpu nomas maksa Mazirbes internātpamatskolas telpām 3,93 EUR/mēnesī 
bez PVN par m2. Nepieciešams noteikt komplekss nomas maksas lielums virtuves 
telpām, neizdalot atsevišķu nomas maksu iekārtām un telpām. Izejot no grāmatvedības 
datiem, Mazirbes internātpamatskolai uzskaitē ir sekojošs inventārs: 
 Uzskaites 

vērtība, EUR 
Nolietojums 
 kopā  

Atlikusī 
vērtība 

Nolietojums 
20% gadā 

saldētava 367,10 367,10 0.00  
Virtuves kombains 421,17 421,17 0.00  
ledusskapis 283,15 283,15 0,00  
Ratiņi ar 
plauktiem 

206,32 206,32 0.00  

ledusskapis 1570,17 863,58 706,59 314,03 
Elektriskie svari 249 158,77 90,23 49,8 
blenderis 168,97 42,26 126,71 33,79 
Tiek iznomātas gan virtuves telpas, gan tehniskais aprīkojums, nepieciešamības 
gadījumā nomnieks nodrošina ēdiena gatavošanas procesu ar savu papildus inventāru.  
Priekšlikums papildināt nomas maksas aprēķinu virtuves telpām ar virtuves  inventāra 
gada nolietojuma izmaksām. Virtuves platība ir 37,1 m2, inventāra nolietojums gadā 
EUR 397,62. Nomas maksa virtuves telpām palielinās par EUR 10,72 gadā, attiecīgi EUR 
0,89 mēnesī. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Noteikt telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolas virtuves telpām 4,82 
EUR/mēnesī bez PVN par m2; 
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Nomas maksa dienā tiek noteikta dalot mēneša nomas maksu par vienu kvadrātmetru ar 
attiecīgā gada mēneša dienu skaitu. 
 
Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātskolas direktorei Ilzei Kriķītei 
 

 
 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.126. 

29.05.2014. 
8.§ 

Par pakalpojuma līguma izbeigšanu ar I.S. 
Pamats 

1. 10.04.2014. AP un SIK komiteju lēmumi jautājumā par „Dundagas novada 

pašvaldības amatpersonas un darbinieku atlīdzības nolikums ar pielikumiem” 

2. Saistošie noteikumi „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” 

(spēkā no 27.09.2012.)  

3. 10.07.2012. MK noteikumi Nr.494 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs 

nodarbināto darba izpildes novērtēšanu” 

4. 23.04.2014. Dundagas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas 

nolikuma projekts  

 

Pastāvīgo komiteju apvienotajā sēdē secināts, ka ņemot vērā šobrīd nenoteikto situāciju 

vadībā, vajadzētu vienoties ar I.S. par nododamām lietām un veikt konkrētā pakalpojuma 

apmaksu. Par padarīto darbu ir jāsamaksā. 

Izpilddirektores p.i. Andris Kojro informē, ka vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju ir 

parakstīta un tiks veikts galīgais norēķins par summu € 1283,00. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1) Ar 23.05.2014. izbeigt pakalpojuma līgumu ar I.S. 
2) Veikt apmaksu par paveikto darbu € 1283,00. Iekļaut budžeta izdevumos. 

 

 
 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.127. 

29.05.2014. 
 

9.§ 
Par līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem 

 

Pamats 

1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”; 

2. Dundagas novada domes lēmums Nr. 34 par pasākumu iespējamo realizēšanu 2014. gadā. 

 

Mērķis 

Budžetā ienākušo papildus līdzekļu un ietaupīto līdzekļu iepirkumu procedūru rezultātā 

novirzīšana prioritārajiem investīciju projektiem. 

 

Izvērtējums 

Tā kā budžetā ir ienākuši papildus līdzekļi un ietaupījušies līdzekļi iepirkumu procedūru 

rezultātā, ir nepieciešams lemt par iespēju realizēt sekojošus pasākumus: 1) kabineta remonts 

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā,2) dabas zinību kabineta remonts Kolkas pamatskolā, 

23) Kubalu skolas - muzeja ēkas jumta nomaiņa, 4) pils balkonu rekonstrukcija.   

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt līdzekļus sekojošiem  pašvaldības prioritārajiem projektiem un pasākumiem.  

 

Kabineta remonts DMM skolā 7683 

Dabas zinību kabineta remonts Kolkas pamatskolā – veikt 

iepirkumu, summā iekļaujot kabineta aprīkojumu 11583 

 Kubalu skolas - muzeja ēkas un šķūņa jumtu nomaiņa 14547 

Pils balkona rekonstrukcija 18737 

Līgums ar I.Samuli 1283 

Mazirbes internātpamatskolas projektam papildus finansējums 3951 

 

 

 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.128. 

29.05.2014. 

10.§ 
Par piedalīšanos NVA programmā 

 skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2014.gada budžetu , NVA piedāvātais pasākums. 
 

Mērķis 

Skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā.  
 

Izvērtējums 

  NVA atjauno pasākumu skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā, kurā var piedalīties 
vispārizglītojošo skolu skolēni vecumā no 15 gadiem laikā no 2.jūnija līdz 29.augustam. 
NVA sedz pusi-160 EUR viena skolēna darba samaksai mēnesī, bet darba devējs sedz 
otru pusi-160 EUR un nodokļus. Viens skolēns var strādāt vienu mēnesi. NVA sedz darba 
vadītāju-kā papildpienākumu veicēju darba samaksu 32 EUR apmērā mēnesī par katru 
nodarbināto skolēnu. Ir iecere nodarbināt vasaras brīvlaikā Dundagas pagastā 5 
skolēnus katru mēnesi un Kolkas pagastā 5 skolēnus katru mēnesi. Skolēni tiks 
nodarbināti kā palīgstrādnieki dažādu darbu veikšanai. Nepieciešamais finansējums no 
pašvaldības-6700.00 EUR. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

   Piedalīties NVA pasākumā par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, piešķirot 
finansējumu EUR 6700.00 no budžetā ietaupītiem līdzekļiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro. 
 

 
 

 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.129. 

29.05.2014. 

11.§ 
Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, likums “Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt gājēju pārejas apgaismošanu diennakts tumšajā laikā. 

 

Izvērtējums 

Pie gājēju pārejas pie bistro “Vecā pirts” nav ielu apgaismojums, kas rada nedrošu 
pārejas šķērsošanu diennakts tumšajā laikā . SIA “CVS” ir sagatavojusi būvprojektu un 
izdevumu tāmi pārejas apgaismošanai. Uz apgaismojuma staba būtu nepieciešams 
izvietot arī videonovērošanas kameras. Nepieciešamais finansējums EUR 2800.00 būtu 
ņemams no ietaupītā finansējuma A.Upīša ielas apgaismojuma izbūves. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt  EUR 2800.00 gājēju pārejas apgaismojuma izbūvei no Saimnieciskā dienesta 
budžetā ietaupītiem līdzekļiem.  
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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12.§ 
Par papildus izdevumiem parka estrādei 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2013.gada budžetu. 
 

Mērķis 

 Pašvaldības objekta drošas ekspluatācijas nodrošināšana.  
 

Izvērtējums 

1) Dundagas Pils parkā veic jaunas estrādes būvniecību. Projektā bija paredzēta metāla 
režģa lietošana pa skatuves aizmugurējo perimetru starp atbalsta sienu un koka 
konstrukcijām, bet darba daudzumu sarakstos šādu pozīciju nav. Pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā maija beigās  bez režģa izbūves, objekts būtu bīstams estrādes 
apmeklētājiem. SIA “Erteks” ir sagatavojusi izdevumu tāmi šādu darbu veikšanai un tas 
ir EUR 1056,25 ar PVN.   
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atbalstīt metāla režģa izbūvi parka estrādē par EUR 1056,25. Līdzekļus piešķirt no 
budžetā ietaupītiem līdzekļiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 
 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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13.§ 
Par valsts budžeta līdzekļu atmaksu Valsts kasē 

Pamats 
Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2014-012 no 25.02.2014 starp Dundagas novada pašvaldību 
un Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministriju par pirmskolas izglītības 
iestādes „Kurzemīte” renovāciju. 
 
Izvērtējums 
Ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija pirmskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” 
renovācijai EUR 10 000. 2014. gada budžetā ir ieplānoti šim mērķim EUR 14 229. 
Ir izstrādāta tāme par EUR 15 773,13 bez PVN. 
Ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas vēstule ( Nr. 5-
26/18-le/4010 no 29.04.2014.) par piešķirtā un neattiecināmi izlietotā finansējuma 
pašvaldības pasākumam „Pirmskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” muzikālās zāles 
renovācija” EUR 1249,37 atgriešanu. 
Priekšlikums iekļauties budžetā ieplānotajos līdzekļos un nepiešķirt papildus līdzekļus 
nojumju un smilšu kastu atjaunošanai, bet piešķirt papildus līdzekļus, lai veiktu valsts 
budžeta finansējuma atmaksu EUR 1249,37 apmērā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt papildus līdzekļus PII „Kurzemīte” EUR 1249,37 apmērā, lai veiktu valsts 
budžeta finansējuma atmaksu Valsts kasei. 
 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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14.§ 
Par finansējumu izglītojamo un pedagogu  

godināšanas pasākumam 
Pamats 

Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 4.punkts 
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27.punkts 
Dundagas novada pašvaldības nolikums ,,Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas 
novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem 
un pedagogiem” 
 
Mērķis 

1. Veicināt Dundagas novada izglītojamo kvalitatīvu zināšanu apguvi un 
mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot izcilos sasniegumus vispārējā, profesionālās ievirzes 
un interešu izglītībā, akcentējot pedagogu profesionālo meistarību, kompetenci, veicinot 
radošu un inovatīvu darbību pedagoģiskajā procesā. 

2. Motivēt pedagogus veikt papildus darbu ar talantīgiem bērniem. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada dome ir apstiprinājusi nolikumu (2013.gada 23.maijs, grozījumi 
2014.gada 24.maijs, lēmums Nr.88, 5§) ,,Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas 
novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem 
un pedagogiem”. 

Pašvaldības vadība ir rosinājusi naudas balvas pasniegt vienā pasākumā, kura 
norise plānota 2014.gada 26.maijā Dundagas pilī. 

Pasākuma norisei nepieciešami izdevumi  EUR 409,00 apmērā. 
 

Izmaksu pozīcija Summa EUR 
Kafijas galds (0,7 EUR x 160 personas) 112,00 
Ziedi (0,6 EUR x 152) 91,20 
Pasākuma apskaņošanas pakalpojumi 25,08 
Kancelejas preces, materiāli  30,72 
Transporta izdevumi 150,00 

Kopā 409,00 
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Secina, ka nolikums, kas tika piemērots naudas balvu piešķiršanai, ir 
pilnveidojams. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 409,00 apmērā Dundagas pilī organizētam 
pasākumam naudas balvas piešķiršanai Dundagas vispārējās izglītības, profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem.  
2.   Piešķirto papildus finansējumu EUR 409,00 apmērā no ietaupījumiem iekļaut 
Kultūras pils budžetā.  

3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē oktobrī skatīt jautājumu 
par grozījumiem naudas balvu piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem. Atbildīgs 
par lēmuma izpildi- izglītības speciālists Uldis Katlaps. 

 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda, izglītības 
speciālists Uldis Katlaps 

 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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15.§ 
Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 
Pamats 
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A.Vagenmeisteres iesniegums no 
14.05.2014. 
 
Mērķis 
Iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem iekļūt iestādē un iestādes tualetē. 
 
Izvērtējums 
Sakarā ar MK noteikumiem Nr. 60 no 20.01.2009., kuri nosaka, ka ar 2014. gada 1. 
janvārī spēkā stājas grozījumi „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības 
iestādēm un to struktūrvienībām” 3. punktu – veselības centriem un stacionāriem 
ārstniecības iestādēm ir jānodrošina: iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem 
patstāvīgi iekļūt iestādē un ir pieejama tualetes telpa. SIA „Dundagas veselības centrs” 
šādas tualetes telpas nav. Ēkā atrodas arī ģimenes ārstu prakses, kurām arī ir šādas 
prasības. 
Ir izstrādāta tāme 1. stāva tualetes telpas pielāgošanai vides pieejamībai Dundagas 
veselības centrā par EUR 4804,63. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
Piešķirt EUR 4804,63 1. stāva tualetes telpas pielāgošanai vides pieejamībai Dundagas 
veselības centrā no budžetā paredzētiem līdzekļiem lifta izbūves projektam. 

 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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16.§ 
Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas 

interjera detaļu restaurācijai un atjaunošanai. 
Pamats 

Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 5.punkts 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas pils kā Valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa 
atjaunošanu  
Izvērtējums 

Saskaņā ar iestādes ,,Kultūras pils” nolikumu, tās viens no uzdevumiem ir īstenot 
pasākumu kompleksu Dundagas pils kā Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
saglabāšanai, atjaunošanai un lietderīgai izmantošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā 1. Kultūras projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē šī gada janvārī 
tika iesniegts projekta pieteikums ,,Dundagas pils Barona vannas istabas interjera detaļu 
restaurācija un atjaunošana”. Projekta pieteikuma sagatavotājs – Kultūras pils, 
iesniedzējs - Dundagas novada pašvaldība. 

Pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra 
finansējumu EUR 4000 apmērā. Starp Valsts Kultūrkapitāla fondu un Dundagas novada 
pašvaldību noslēgts līgums Nr.2014-1-KMA039.  

Saskaņā ar projektu programmas vadlīnijām attaisnoto izdevumu tāmē bija 
iespējams iekļaut tikai restaurācijas darbu izmaksas. Telpu rekonstrukcijas darbi netiek 
uzskatīti par attaisnotajiem izdevumiem. Kopējā telpas restaurācijas un rekonstrukcijas 
darbu izmaksu tāme sastāda EUR 8739,76. Tāmē nav ietvertas mēbeļu aprīkojuma 
izmaksas.  

Barona vannas istabas interjera detaļu restaurācijai un rekonstrukcijai 
nepieciešams papildus finansējums EUR 4739,76, darbu uzraudzībai 878 EUR, kopā EUR 
5617,76. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1. Atbalstīt Dundagas pils Barona vannas istabas interjera detaļu restaurāciju un 

rekonstrukciju. 
2. Novirzīt EUR 5617,76 no plānotās 2014.gada aktivitātes Automātiskā balss 

izziņošanas sistēma ugunsgrēka gadījumā Dundagas pilī. 
 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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17.§ 

Par ietves rekonstrukciju Kolkā 
Pamats 

Likums par budžeta un finanšu vadību 

Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr 2 23.01.2014 Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2014. gadam 

 

Mērķis 

Veikt infrastruktūras uzlabošanu 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisija 26.05.2014 ir atvērusi pretendentu 

piedāvājumus iepirkumam “Gājēju ietves renovācija autoceļa P131 posmā “Delfīni”-

“Dzelmes” Kolkā” otrajai kārtai. Atverot piedāvājumus ir konstatēts, ka vairāki pretendenti ir 

ir nepareizi izpratuši iepirkuma nosacījumus, iesniedzot finanšu piedāvājumus par nepareizu 

plānoto būvdarbu apjomu. 

 

2. Iepazīstoties ar iesniegtajiem piedāvājumiem var konstatēt, ka tajos norādītās būvdarbu 

izmaksas ir būtiski zemākas, nekā Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskā dienesta budžetā 

2014. gadam ietves remontam paredzētā summa. Turklāt, vienlaicīgi noslēdzoties iepirkumam 

par ielu apgaismojuma izbūvi Mazirbē, ir zināms, ka arī šī objekta būvniecības izmaksas ir 

par apm. 8000 EUR zemākas, nekā ieplānots Kolkas pagasta pārvaldes budžetā. Tāpat arī 

iepirkums kurināmai malkai ir noslēdzies ar apm. 1000 EUR ietaupījumu. 

 

3. Izvērtējot iepriekšminēto var secināt, ka, lai iespējami ātrāk sakārtotu un uzlabotu gājēju 

pārvietošanos Kolkas ciemā, ir lietderīgi veikt atkārtotu iepirkuma procedūru objekta “Gājēju 

ietves renovācija autoceļa P131 posmā “Delfīni”-“Dzelmes” Kolkā” divu kārtu būvniecībai. 

 

4. Tā ka, pieņemot saistošos noteikumus Nr 2 23.01.2014 „Par Dundagas novada pašvaldības 

budžetu 2014. gadam” Dundagas novada dome ir lēmusi par tikai vienas ietves renovācijas 

projekta kārtas realizāciju 2014. gadā, domei nepieciešams lemt par finansu izlietojumu šai 

budžeta izdevumu pozīcijā, nosakot, ka atkārtotais iepirkums veicams par divām būvniecības 

kārtām, papildus nepieciešamo finansējumu iegūstot to citos iepirkumos ietaupītajiem 

līdzekļiem. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt objekta “Gājēju ietves renovācija autoceļa P131 posmā “Delfīni”-“Dzelmes” 

Kolkā” divu kārtu būvniecību 2014. gadā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvalde, Iepirkumu komisija 

 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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18.§ 
Par zemes nomu 

Pamats 

1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.  
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu”. 
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas 
maksas apmēru. 
 
Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 
 
Izvērtējums 

Saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā Dundagas Pašvaldības īpašumā esoša 
zemes gabala “Laukdārzi”, kadastra apzīmējums 8850 025 0062, daļu z/s Ķļavnieki” 
vajadzībām.  saimniecības vajadzībām. Šī zemes vienība, saskaņā ar teritorijas 
plānojumu, ir lauksaimniecības zeme un tā kopējā platība ir 5,94 ha, no kā l/s zeme ir 
5,22 ha. 1,43 ha no šīs zemes aizņem mazdārziņi, bet pārējo platību 3,79 ha var iznomāt. 
Līdz šim uz šī zemes gabala daļu neviens pretendents nebija pieteicies. Zemes gabala 
plāns pievienots pielikumā. 
Valsts un pašvaldības zemes nomu regulē MK noteikumi Nr.735“ Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu”. Šo noteikumu 15.punkts nosaka ka: Valsts institūcijas 
informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 
zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet 
pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 
neapbūvētiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.  
Lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar iznomājamo zemju sarakstu, tas tiks ievietots novada 
mājas lapā un izlikts domes ēkā redzamā vietā. Pieteikšanās termiņš varētu būt divas 
nedēļas. 
Ja pieteiksies vairāki pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota izsole, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.515, kuru organizēs novada privatizācijas, atsavināšanas un 
iznomāšanas komisija. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Iznomāt zemes gabala “Laukdārzi”, kadastra apzīmējums 8850 025 0062, daļu 3,79 ha 
platībā. Informāciju par pieejamajām zemes nomas platībām ievietot pašvaldības mājas 
lapā un domes ēkā pie informācijas tāfelēm. Pieteikšanās laiks līdz 10.jūnijam  
 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  speciālistam un privatizācijas un 
atsavināšanas komisijai. 

 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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19.§ 
Par īpašuma iegādes piedāvājumu 

Pamats 

J.T. iesniegums Nr.DD-3-26.1/14/200-T no 29.04.2014.  
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 17.punkts. 
Mērķis 

Lemt par nekustamā īpašuma „Tenderi” pārņemšanu pašvaldības īpašumā pašvaldības 
funkcijas veikšanai. 

Izvērtējums 

Saņemts J.T., kuram pieder īpašums “Tenderi” ar kadastra Nr. 8850 008 0044, Nevejas 
ciemā, Dundagas pagastā, iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju pieņemt īpašumā ( 
dāvināt ) iepriekšminēto īpašumu. 
Pašvaldības darbinieki ir iepazinušies ar īpašumu un tā tehnisko stāvokli. Īpašums 
atrodas ceļu Talsi-Mazirbe un Meļķi-Neveja-Āži krustojumā. Zemes gabala, kura platība 
ir 0,328 dzīvojamā māja un kūts. Dzīvojamā māja ir nodegusi un palikušas tikai sienas 
viena stāva līmenī. Arī kūts ir nojaucama. Tas nozīmē, ka pārņemot īpašumu abas būves 
būtu nojaucamas un tam būtu nepieciešami līdzekļi. Uz šo brīdi pašvaldības darbinieki 
neredz šī īpašuma izmantošanas iespējas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atteikties pārņemt īpašumu  ar kadastra Nr. 8850 0058 0044 „Tenderi” pašvaldības 
īpašumā. 

Lēmums nosūtāms: J. T. 
 

 
 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.138. 

29.05.2014. 

20.§ 
Par mazās skolas iesniegumu par telpu remontu 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2014.gada budžetu, likums “Par 
pašvaldībām” 15.panta 2.punkts., Mazās skolas skolotāju iesniegums. 
 
Mērķis 

Uzlabot telpu tehnisko stāvokli, vizuālo skatu Saules ielā - 8 Mazajā skolā. 
 
Izvērtējums 

   Mazās skolas kolektīvs ir uzrakstījis iesniegumu par nepieciešamību izremontēt 
mūzikas klasi, kas nav remontēta kopš 1991.gada. Telpas ir ļoti nolietojušās, telpā ir 
paredzēts uzstādīt interaktīvo tāfeli, tā tiek izmantota prezentācijām un skolas viesiem. 
Ir sagatavota remonta izdevumu tāme-EUR 10.000. Ir priekšlikums veikt telpas 
remontu, kas ir saskaņots arī ar vidusskolas direktori. Līdzekļus iespējams ņemt no 
ietaupītajiem līdzekļiem malkas iegādei. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
  Veikt mūzikas klases remontu, piešķirot finansējumu EUR 10.000 tai skaitā arī kabineta 
aprīkojums. 
 
Lēmums nododams izpildei Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, skolas 
saimniekam Valdim Šleineram. 
 

 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.139. 

29.05.2014. 

21.§ 
Par Dundagas novada Attīstības programmas izvērtēšanu 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas 
novada Attīstības programmas izstrādi”. 
2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/18/14 „Atzinums par 
Dundagas novada Attīstības programmas projektu”. 
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 70.1. un 70.2. punkts. 

 
Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas 
novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Dundagas novada Attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 70.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc plānošanas reģiona 
atzinuma saņemšanas: 

70.1. izvērtē tajā izteiktos iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, precizē 
saskaņošanai nosūtīto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas 
projektu; 

70.2. apstiprina precizēto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai attīstības programmu. 
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – 

plānošanas reģions) 07.04.2014. vēstuli Nr.6-1/18/14 „Atzinums par Dundagas novada 
Attīstības programmas projektu”, kurā plānošanas reģions konstatē, ka Attīstības 
programmas projekts ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un informē, ka 
plānošanas reģionam nav iebildumu pret izstrādāto Attīstības programmas projektu. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Aicināt deputātus un pašvaldības iestāžu speciālistus rakstveidā iesniegt priekšlikumus 
līdz 09.06.2014. Diskusiju par iesniegtajiem priekšlikumiem rīkot 10.jūnijā plkst.14.00. 
 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.140. 

29.05.2014. 

22.§ 
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izvērtēšanu 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
2. Kurzemes plānošanas reģiona 07.04.2014. vēstule Nr.6-1/19/14 „Atzinums par 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”. 
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 70.1. un 70.2. 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 2014.-2030.gadam (turpmāk - IAS) izstrāde. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 70.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc plānošanas reģiona 
atzinuma saņemšanas: 

70.1. izvērtē tajā izteiktos iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, precizē 
saskaņošanai nosūtīto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas 
projektu; 

70.2. apstiprina precizēto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai attīstības programmu. 
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – 

plānošanas reģions) 07.04.2014. vēstuli Nr.6-1/19/14 „Atzinums par Dundagas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”, kurā plānošanas reģions konstatē, ka IAS projekts ir 
izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un informē, ka plānošanas reģionam nav 
iebildumu pret izstrādāto IAS projektu. 

 Dundagas novada Dome nolemj: 
Aicināt deputātus un pašvaldības iestāžu speciālistus rakstveidā iesniegt priekšlikumus 
līdz 09.06.2014. Diskusiju par iesniegtajiem priekšlikumiem rīkot 10.jūnijā plkst.14.00. 
 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.141. 

29.05.2014. 

23.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamajam īpašumam „Mežstrauti” 
Pamats 

1. L.Ž. 07.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 07.05.2014. 
ar Nr.DD-3-26.2/14/209-Ž). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
5. 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 „Mežstrauti” ar kadastra Nr. 8850 013 0066 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Mežstrauti”) kopplatība ir 24,43 ha, tas atrodas Āžu teritoriālajā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 8850 013 0066, 8850 013 0059, 8850 013 0060 un 8850 013 0067. 

Nekustamā īpašuma „Mežstrauti” īpašniece L.Ž. vēlas nekustamā īpašuma 
„Mežstrauti” 7,63 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0060, kuru 
4,55 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,65 ha meži, 0,4 ha krūmāji 
un 0,3 ha zem ūdens, sadalīt divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 0,2 ha platībā. 
Atdalāmo zemes vienību plānots pievienot nekustamā īpašuma „Mežāži” ar kadastra Nr. 
8850 013 0061 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0062.  

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 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
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nekustamā īpašuma „Mežstrauti” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0060 
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu 
teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 
0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes 
gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar 
saistošo noteikumu prasībām. 

Piekļūšana 1.zemes vienībai un 2.zemes vienībai pēc pievienošanas nekustamajam 
īpašuma „Mežāži” būtu iespējama no pašvaldības ceļa Āžu kapi. 

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. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežstrauti” (kadastra  
Nr. 8850 013 0066) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0060, sadalot 
to divās daļās (1. pielikums). 

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

3. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
4. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts 
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: L. Ž. 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.142. 

29.05.2014. 

24.§ 
Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas” sadalīšanu 

Pamats 
1)   J.C. 2014. gada 23. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
23.05.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/236-C). 
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. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Dzirnavas” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Dzirnavas” ar kadastra Nr. 8850 005 0023 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Dzirnavas”) kopplatība ir 12,7 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 1,8 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0023 
Vīdales teritoriālajā ciemā, kuru 1,4 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, 0,1 ha krūmāji, 0,2 ha zem ēkām un 0,1 ha zem ceļiem;  

2) 5,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0116 
Vīdales teritoriālajā ciemā, kuru 3,9 ha platībā aizņem meži,  1,1 ha lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un 0,3 ha zem ūdens. 

3) 5,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0155 
Puiškalnciema teritoriālajā ciemā, kuru 5,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un 0,3 ha zem ūdens. 
Nekustamā īpašuma „Dzirnavas” īpašniece J.C. lūdz atļauju sadalīt nekustamo 

īpašumu „Dzirnavas”, no tā atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8850 006 
0116 un 8850 018 0155, piešķirot tām nosaukumu „Kārkli” un „Kalkes”. 

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 
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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 „Dzirnavas” ar kadastra Nr. 8850 005 0023 sadalīšanai. 
2)Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0023 atstāt nosaukumu „Dzirnavas”. 
3)Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0116 piešķirt nosaukumu „Vīdales 
Kārkli”. 

4)Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0155 piešķirt nosaukumu „Kalkes”. 
5)Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0023 1,8 ha platībā un  
8850 018 0155 5,6 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

6)Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0116 5,3 ha platībā mainīt 
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: J.C. 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.143. 

29.05.2014. 

25.§ 
Par meža ieaudzēšanu „Bierandi” 

Pamats 
1.   S.V. 2014. gada 22. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
06.05.2014. ar Nr. DD-3-26.2/14/207-V). 
2.   MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 
noteikumi” 3.1. punkts. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 
Mērķis 

Atļaut meža ieaudzēšanu saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas 
plānojumu. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Bierandi” ar kadastra Nr.8850 028 0033 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Bierandi”) kopplatība ir 20,0 ha, tas atrodas Plintiņu teritoriālajā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  
8850 028 0033. 

No nekustamā īpašuma „Bierandi” kopplatības 8,3 ha aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 10,1 ha meži, 1,5 ha zem ūdens un 0,1 ha zem ceļiem.  

Nekustamā īpašuma „Bierandi” īpašniece S.V. vēlas apmežot lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 8,3 ha platībā. 

MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 
noteikumi” 3.1. punkts nosaka, ka sējot vai stādot mežu var ieaudzēt, ja meža 
ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām 
prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža 
ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām 
prasībām precizē vietējā pašvaldībā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
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nekustamā īpašuma „Bierandi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0033 
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.punkta 1.apakšpunkts nosaka, ka nolūki, kādos atļauts 
izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt ēku vai būvi uz zemes, kas noteikta kā „Meža teritorijas” 
izriet no teritoriju specifikas un, galvenokārt, saistīti ar rekreāciju. Ņemot vērā iepriekš 
minēto secināms, ka plānotā zemes vienības apmežošana nav pretrunā ar saistošo 
noteikumu prasībām. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut meža ieaudzēšanu nekustamā īpašuma „Bierandi” (kadastra Nr. 8850 028 0033) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0033 lauksaimniecībā izmantojamajā 
zemē aptuveni 8,3 ha lielā platībā saskaņā ar 1. pielikumu. 
 
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: S.V. 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.145. 

29.05.2014. 

26.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki” 
 
Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.11.2014. sēdes lēmums Nr. 292. „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Veidnieki””. 

2. E.J. 13.05.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 14.05.2014. ar 
Nr.DD-3-26.1/14/217-J). 

3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 7.panta 1.punkts. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 
Mērķis 
Precizēt lēmumu. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.11.2014. sēdes lēmumu Nr. 292. „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” (turpmāk - lēmums  Nr.292) 
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki” ar 
kadastra Nr. 8850 021 0070 (turpmāk nekustamais īpašums „Veidnieki”) zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070, sadalot to trīs daļās. 

Pašvaldība ir saņēmusi E.J. 13.05.2014. iesniegumu, kurā tiek lūgts izdarīt grozījumus  
Dundagas novada domes lēmumā Nr.292 un atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 021 0070 piecās daļās, atdalot vēl atsevišķi īpašuma „Veidnieki” 
sastāvā ietilpstošo zemes gabala daļu zem inženierbūves – autoceļa uzturēšanai 
piekrītošo zemes gabala joslu. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Veidnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 021 0070 piecās daļās, veidotos sekojošas zemes vienības: 

1) 1. zemes vienība aptuveni 0,17 km garumā (autoceļa uzturēšanai piekrītoša zemes 
gabala josla), 

2) 2. zemes vienība ar aptuveno platību 1,4 ha, 
3) 3. zemes vienība ar aptuveno platību 8,2 ha, 
4) 4. zemes vienība ar aptuveno platību 10,8 ha,  
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5) 5. zemes vienība ar aptuveno platību 22,4 ha 
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
Plānotā atdalāmā 1. zemes vienība paredzēta autoceļa uzturēšanai. Saskaņā ar 

Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošo noteikumu Nr.11 „Dundagas 
pagasta teritorijas plānojums” 3.4. punkta 1.daļu neviena fiziskā vai juridiskā persona 
nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu 
nevienā izbūves teritorijā, ja zemesgabalam nav nodrošināta piebraukšana. Līdz ar to 
izstrādājot zemes ierīcības projektu būtu atļaujams izdalīt teritoriju autoceļa 
uzturēšanai, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids būtu autotransporta, 
traktortehnikas, gājēju un velosipēdistu satiksme, pakārtotais – inženierkomunikāciju 
izvietošana. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

Veikt šādus grozījumus Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes 
lēmumā Nr. 292. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam 
„Veidnieki””: 

1. Izteikt nolemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: 
„Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Veidnieki” (kadastra 
Nr. 8850 021 0070) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070, sadalot 
to piecās daļās saskaņā ar  1. pielikumu”. 

2. Papildināt nolemjošo daļu ar 7. punktu: 
„1. zemes vienības minimālo platumu noteikt ne mazāku par 12 metriem”. 

 
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: E.J. – Dundagas novada pašvaldībā. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.146. 

29.05.2014. 
27.§ 

Par bibliotekāru dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes 
nodaļas vasaras novadpētniecības konferencē 

Pamats 

1)   Bibliotēku likuma 15.panta 1.punkta 6.daļa 
2) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

27.pants 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības bibliotekāru dalību profesionālās 
pilnveides pasākumā - Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības konferencē 
Kuldīgā 

Izvērtējums 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļa 9. un 10.jūlijā Kuldīgā rīko 
Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības konferenci „Stāsts kā vietējās 
vēstures apzināšanas metode”. Šis pieredzes pilnveides pasākums tiek veidots gan 
kā lekciju cikls, gan kā praktisku iemaņu apgūšana un konkrētās vietas iepazīšana. 
Programmā plānotas 2 akadēmiskās lekcijas ar lektoriem - Gunti Pakalnu un 
Dagmāru Beitneri Le Gallu, renovētā Kuldīgas muzeja apskate un pilsētas iepazīšana 
ar alternatīvām metodēm, kā arī praktiskās nodarbības kopā ar profesionālo 
fotogrāfu un web-dizaineri Māri Meļņikovu. Lielu daļu no pasākuma izmaksām tiek 
segtas no LBB biedru maksām un pasākuma rīkotājas pašvaldības, papildus 
līdzmaksājums sastāda EUR 21.00 no dalībnieka. No Dundagas novada pašvaldību 
publisko bibliotēku darbiniekiem būtu vēlama 3 bibliotekāru dalība šai pasākumā, 
sedzot dalības maksu un ceļa izdevumu izmaksas (vai nodrošināt ar pašvaldības 
transportu).  
Veidojot 2014.gada bibliotēkas budžetu šādi izdevumi netika paredzēti, tāpēc 
nepieciešami papildus līdzekļi. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Piešķirt finansējumu trīs Dundagas novada bibliotekāru dalībai LBB Kurzemes 
nodaļas vasaras novadpētniecības konferencē Kuldīgā š.g. 9., 10.jūlijā - EUR 63.00 
dalības maksai no papildus pašvaldības budžetā ienākušajiem līdzekļiem un 
nodrošināt braucienam pašvaldības transportu. 

 
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja Ruta Emerberga, finanšu speciāliste Zinta 
Eizenberga 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.147. 

29.05.2014. 

28.§ 
Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis” grupu darbība vasaras mēnešos 

 
Mērķis: Budžeta līdzekļu ietaupīšana  
 
Izvērtējums  
Aptaujājot 37 bērnu vecākus, pārējos vasaras mēnešos – jūnijā PII nepieciešams 10 
izglītojamiem, jūlijā – 7, augustā – 10 izglītojamiem. 
 
Izdevumi dežūrgrupas organizēšanai mēnesī: 
Izdevumi € DD soc.n.€ Kopā €

Pirmsskolas izgītības skolotājs 

(1,5 likmes)
640,29            147,64      787,93 

Skolotāja palīgs 353              81,40      434,40 

veļas mazgātājs 177              40,81      217,81 

apkopējs 58              13,37         71,37 

saimnieks, strādnieks 220,4              50,82      271,22 

pavārs, virtuves strādnieks 612            141,12      753,12 

elektroenerģija      120,00 

dzeramais ūdens         40,00 

saimniecības preces         70,00 

kopā   2 765,86  
Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi par Kolkas pamatskolas struktūrvienības 
„Rūķītis” slēgšanas nepieciešamību vasaras periodā, jūlija mēnesī bērnudārzs ir 
slēdzams, bet jūnija un augusta mēnešos organizējama dežūrgrupa. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

2014.gada jūnija un augusta mēnešos Kolkas pamatskolas PII „Rūķītis” organizēt 
dežūrgrupu, jūlija mēnesī grupas slēgt. 

 

 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.148. 

29.05.2014. 
29.§ 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
MĒRĶIS 
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 
 
IZVĒRTĒJUMS 
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 31.martā saņemts A.B.,  xxxxxxxxxxxxx, 
rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/14/143-B., kurā lūgts anulēt ziņas par D.L., 
xxxxxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē „Jūrkrasti”, dz.6, Kolka, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads, norādot, ka D.L. nav tiesības dzīvot A.B. piederošajā īpašumā.  
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir 
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. Savukārt Administratīvā procesa 
likuma 59.panta (1) un (2) daļa nosaka ka, pēc administratīvās lietas ierosināšanas, lai 
pašvaldība pieņemtu attiecīgo lēmumu, tai nepieciešams iegūt informāciju, kas saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama. 
2.1. Pašvaldība 2014.gada 7.aprīlī elektroniski pieprasīja informāciju no Talsu rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņas par nekustamo īpašumu „Jūrkrasti”, dz.6, Kolka, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads un konstatēja, ka 2012.gada 13.februārī izsniegta 
Zemesgrāmatas apliecība, kas apliecina, ka minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības 
ierakstītas zemesgrāmatā uz A.B. vārda, nodalījums Nr. 100000068784 6, kadastra 
numurs: 8862 900 0158, (pievienota zemesgrāmata izdrukas veidā). 
2.2. Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, redzams, ka D.L. 
dzīvesvietu Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkā „Jūrkrasti”, dz.6 deklarējis 1999.gada 
12.aprīlī. Pašvaldības rīcībā nav ziņu par D.L. tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai 
minētajā adresē, jo dzīvesvietas deklarācijas (īslaicīgi glabājamas lietas), saskaņā ar lietu 
glabāšanas termiņiem par 1999.gadu ir jau iznīcinātas. Pēc pašvaldības rīcībā esošās 
informācijas, D.L. minētajā dzīvoklī dzīvojis un iespējams dzīvesvietu minētajā adresē 
deklarējis uz radniecības pamata, jo dzīvoklis piederējis viņa mātei M.P. Pēc M.P. 
īpašuma tiesību izbeigšanās, nekustamais īpašums mantots citām personām un 
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2012.gada 27.janvārī uz pirkuma līguma pamata īpašumu iegādājusies A.B. 
(īpašumtiesības nostiprinātas ar lēmumu 13.02.2012.).  
3. Lai izvērtētu A.B. iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt 
ziņas par D.L. deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2014.gada 8.aprīlī nosūtīja D.L. vēstuli 
pa pastu ierakstītā sūtījumā, ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas 
brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par A.B. iesniegumā minētajiem 
faktiem, vai arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam 
iepriekšminētajā adresē.  

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, 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. Konstatēts, ka D.L. noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 
dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu tiesisko pamatu. No iepriekš minētā secināms, ka 
persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija 
deklarētās dzīvesvietas anulēšanai. Papildus tiek ņemts vērā arī  A.B. iesniegumā 
minētais, ka viņa nepazīst D.L., viņu starpā nav radniecības un, par dzīvojamās telpas 
nodošanu lietošanā, nepastāv nekāda vienošanās - ne rakstiska, ne mutiska.  
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā 
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Ņemot vērā A.B. 2014.gada 28.marta iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus 
noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka D.L. nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu 
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas 
tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un ziņas par D.L. deklarēto dzīvesvietu ir 
anulējamas.   

Izvērtējot lietas apstākļus, Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2)punktu 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Anulēt ziņas par D.L., personas kods xxxxxxxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas 
novads, Kolkas pagasts, Kolka, „Jūrkrasti”, dz.6.  
 

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 (3) 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 domes lēmumu 
A.B. un D.L. 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. 
 

 
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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.149. 

29.05.2014. 
30.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās 
attīstības likuma 17.panta pirmā daļa; likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4.panta trešā daļa, 6.panta otrā daļa, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē 

 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības pārstāvis Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē ir 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, kas izteicis vēlmi, ka par viņa 

aizvietotāju tiktu apstiprināta Dundagas novada deputāte Andra Grīvāne, kas ir arī Dundagas 

novada domes priekšsēdētāja vietniece. 

Dundagas novada domes deputāte Andra Grīvāne piekrīt ieņemt Dundagas novada 

pašvaldības pārstāvja Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē amatu. 

Dundagas novada domes deputāte Andra Grīvāne lūdz atļaut savienot Dundagas novada 

domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 

locekļa amatu, apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Apspriežot lūgumu (argumenti sēdes protokolā) atļaut savienot minētos amatus, dome secina, 

ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Dundagas novada domes deputāti Andru Grīvāni par Dundagas novada 

pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 2013.gada 17.jūnija lēmumu 

Nr.134 „Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē". 
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3. Atļaut Dundagas novada domes deputātei Andrai Grīvānei savienot Dundagas 

novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomes locekļa amatu. 

 
Lēmums nosūtāms   Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, 
Kurzemes plānošanas reģionam, deputātei Andrai Grīvānei, deputātei Lindai Pavlovskai 
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 
 

 
 

 

 

 
 
 

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.8.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.150. 

29.05.2014. 
31.§ 

Par biedrības “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” 

 (reģ.Nr.50008020651) iesniegumu 
Pamats 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 

42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta 

pirmās daļas 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu; Tūrisma likuma 8.panta 

4.punkts 

Mērķis 

Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo īpašumu 

šā uzdevuma veikšanai 

Izvērtējums 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības 

viena no funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 14.aprīlī saņemts biedrības “Līvu (lībiešu) 

savienība “LĪVOD ĪT”” iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā nekustamos īpašumus, 

lai tos uzturētu un ar to palīdzību rūpētos par lībiešu kultūru un lībiešu kultūras vērtību 

saglabāšanu un attīstīšanu, tajā skaitā, īstenotu projektus un pasākumus saistībā ar lībiešu 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un Dundagas novada popularizēšanu. Deleģēto 

pārvaldes uzdevumu veikšanai biedrība varētu bez atlīdzības lietot nekustamo īpašumu – telpu 

grupu Nr. 001 „Līvu centrs” ēkā “Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kad. 

Nr.8862 007 0191 001, ar kopējo platību 82,3 m2, kas sastāv no telpām: 

1. Nr.1 Zāle; 

2. Nr.2 Kabinets; 

3. Nr.3 Vējtveris; 

4. Nr.4 Kabinets; 

5. Nr.5 Ekspozīciju zāle. 
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var 

deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 

veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska persona savu mantu 

deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Deleģēt biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” (reģ.Nr.50008020651) šādus 

pārvaldes uzdevumus: 

 1.1. izveidot, papildināt, uzturēt, saglabāt un no 1.jūnija līdz 1.septembrim vismaz 40 

stundas nedēļā  demonstrēt lībiešu sadzīves un kultūrvēstures priekšmetu ekspozīciju Kolkas 

ciemā, kā arī sniegt informāciju par tūrisma iespējām Dundagas novadā (bukletu, karšu un 

citu informatīvu materiālu pieejamība); 

 1.2. izveidot, papildināt, uzturēt, saglabāt un no 1.jūnija līdz 1.septembrim vismaz 40 

stundas nedēļā demonstrēt lībiešu sadzīves un kultūrvēstures priekšmetu ekspozīciju Mazirbes 

ciemā, kā arī sniegt informāciju par tūrisma iespējām Dundagas novadā (bukletu, karšu un 

citu informatīvu materiālu pieejamība); 

 1.3. rīkot un piedalīties pasākumos, kas saistīti ar rūpēm par lībiešu kultūru un lībiešu 

kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu. 

2. Nodot biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” (reģ.Nr.50008020651) 

bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu - ēkas (“Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā; kadastra Nr.8862 007 0191) telpu grupu Nr.001, kuras platība ir 82,3 m
2 

un kura 

sastāv no telpām: Nr.1 – zāle; Nr.2 – kabinets; Nr.3 – vējtveris; Nr.4 – kabinets; Nr.5 – 

ekspozīciju zāle. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot un piedāvāt 

biedrībai noslēgt deleģēšanas un nekustamā īpašuma lietošanas līgumu līdz 2014.gada 

12.jūnijam. 

4.  Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai izskatīs līdz šim starp 

biedrību un pašvaldību noslēgtos līgumus un, nepieciešamības gadījumā, vienoties ar biedrību 

par to izbeigšanu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 


