LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2015.gada 17. decembrī

Nr.14.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Guntis
Pirvits, Gunta Abaja, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne
Nepiedalās: Aldons Zumbergs slimības dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta Eizenberga,
redaktors Alnis Auziņš, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris Laicāns, juriskonsults
Aigars Šturms, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite, Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut šādus jautājumus:
1. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
2. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā
3. Attiecībā uz jautājumu par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
tiek izteikti iebildumi, norādot, ka jautājums nav skatīts komitejās un izvērtēts pēc būtības, kā
arī pirms lēmuma pieņemšanas būtu nepieciešam ziņojums par 2015.gadā izlietotā
finansējuma apmēru un mērķiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret – 7 (A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), atturas –1 (G.Laicāns)
Jautājums darba kārtībā iekļauts netiek.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu:
18. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
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1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto
lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
3. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
4. Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā un Mazirbes
internātpamatskolā.
5. Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un
mūzikas skolā”.
6. Par SIA „Kolkas Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kolkā.
8. Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”.
9. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas”.
10. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība”.
11. Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam VECVAGARI.
13. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
14. Par dzīvokļu jautājumiem.
15. Par dzīvokļa izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku .
16. Par sociālā darba attīstību novadā.
17. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 26.11.2015. lēmumā Nr.211 „Par nekustamā īpašumu
„Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”.
18. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā

1.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Baiba Dūda informē par mēneša notikumiem un
paveiktajiem darbiem:
1. Par tikšanos ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldību pārstāvjiem par
sadarbības vienošanās slēgšanu
2. Par aizvadītajiem kultūras pasākumiem (starptautiskā piļu un muižu konference,
V.Mitlera grāmatas izdošana u.c.)
3. Par sarunām ar LVM par ēku Upes ielā 4, par dīķa tīrīšanas projektu tiek gatavot
sadarbības nodomu protokols
4. Par būvinspektora uzsākšanu pildīt amata pienākumus
5. Par pašvaldības policijas darba organizāciju
6. Par darba grupas darbu (amatu kataloga grozījumu projekts un priekšlikumi
pašvaldības vadības kapacitātes stiprināšanai)
7. Par 2016.gada budžeta sagatavošanas procesu.
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
1. Par pasīvo atsaucību uz izsludināto vakanci SIA „Kolkas Ūdens” vadītāja amatam (nav
pieteicies neviens pretendents)
2. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatam izvirzītajiem
kandidātiem (ir izvirzīti 2 kandidāti, Dundagas novada pašvaldība izvirzījusi līdzšinējo
valdes locekli Kristīnu Bidzāni)
3. Par ēkas Upes ielā 4 iegūšanas pašvaldības īpašumā lietderības izvērtēšanu
G.Pirvits ierosina uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi janvārī sagatavot pārskatu
par veiktajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem pašvaldībai ir
bijušas pirmpirkuma tiesības, kā arī par pašvaldībā izskatītajiem darījumiem ar
lauksaimniecības zemi.
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2.§
Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos
G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvit, A.Grīvāne
Pamatojums:
1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants
Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas
apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas.
Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punkts
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot
ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
3. Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:
"Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav
likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā."
Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.)
Debates:
G.Abaja aktualizē jautājumus par pasākumiem, kas veikti kopš 2014.gada februāra (kopš iepriekšējā
lēmuma par parādu dzēšanu pieņemšanas). Tiek norādīts, ka domes pieņemtais lēmums ir atstāts
bez ievērības- nav veiktas nepieciešamās darbības, lai parādi tiktu iekasēti. Galvenās grāmatvede
rīcība sagatavojot lēmumu projektu, ir bijusi korekta, taču vai mums kontrolējošās institūcijas
nevarēs pārmest parādu norakstīšanu kā pašvaldības mantas izšķērdēšanu, nepietiekami veicot
parādu atgūšanu.
Juriskonsults skaidro, ja parādniekam tiek nosūtīts atgādinājums par parāda nomaksu, termiņš
turpinās (neiestājas 10 gadu noilgums). Piedziņa par lēmumā minētajiem parādiem, ņemot vērā to,
ka tajā laikā pašvaldība ir uzņēmusies maksāt par pakalpojumu, nevis iedzīvotāji, tādēļ piedziņu
būtu sarežģīti realizēt.
Galvenā grāmatvede I.Pirvite informē, ka viņa pilda MK noteikumu prasības un reizē norāda, ka
saistību izpilde ir jākontrolē iestāžu vadītājiem, kuriem ir dotas pilnvaras slēgt līgumus.
L.Pavlovska neatbalsta šāda lēmuma pieņemšanu.
G.Pirvits norāda, ka pašvaldības darbinieku attieksme pret saviem veicamajiem pienākumiem ir
dažāda- vieniem atbildīga, citiem mazāk.
G.Laicāns norāda, ka ir jāpārskata atbildība visos līmeņos, kā arī to, ka izpilddirektoram ir
nepieciešams papildus resurss – darbinieks, kas daļēji veiktu izpilddirektoram uzliktos pienākumus
(nav iespējams būt reizē izpilddirektoram, Centrālās administrācijas vadītājam un Dundagas pagasta
pārvaldes vadītājam)
Secināts, ka pašvaldībā nav izstrādāta kārtība par parādu iekasēšanas mehānisku kopumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, S.Šnikvalde, A.Grīvāne,
G.Pirvits), pret – 2 (L.Pavlovska, G.Abaja), atturas –1 (U.Sila)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos”.
Lēmums pievienots protokolam.

4

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
3.1. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.2. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.3. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.229 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.4. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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3.5. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.231 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.6. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.232 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.7. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.

3.8. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.

3.9. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.

3.10. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.11. Pamats
1) Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.12. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.13. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.239 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.
1.14. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas
pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā
G.Laicāns
Pamats:
ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu
integrācijai
izglītībā
Dundagas
novadā”,
vienošanās
Nr.2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/091
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas
pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību
Dundagas mākslas un mūzikas skolā”
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa; likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību
Dundagas mākslas un mūzikas skolā””. Lēmums pievienots protokolam.
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6. §
Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts,
77.panta otrā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

7.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kolkā
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kolkā”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne
Pamats
1) 2015. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses
iesniegums;
2) Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Tiek ierosināts jautājumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu dažādām biedrībā, apvienībām, interešu
grupām, izvērtēt detalizētāk (skatot plānotos pasākumus un izvērtējot pašvaldības iespējas un
lietderību to atbalstam). Plānotajiem izdevumiem ir jābūt pamatotai tāmei.
Tas attiecas arī uz skatāmajiem jautājumiem Nr.9. un Nr. 10.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai
„Sarma””. Lēmums pievienots protokolam.
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9.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas”
G.Laicāns
Pamats
1) 2015. gada 20. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas A.Šleineres
iesniegums.
2) Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam
„Sendienas””. Lēmums pievienots protokolam.

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktore B.Dūda.

10.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība”
G.Laicāns
Pamats
2015. gada 24. novembra iesniegums no Dundagas invalīdu apvienības vadītājas I. Čaunānes.
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai
„Cerība””. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”
G.Laicāns
Pamats
1. 2015. gada 1. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2016. gadā.
2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai Dundagas bērnu dienas
centrs „Mājas””. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam VECVAGARI
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
 (Vārds, uzvārds) 30.11.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.11.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/546-B).
 (Vārds, uzvārds) 30.11.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.11.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/541-B).
 Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada teritorijas
plānojumiem”.
 Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafiskās daļas karte „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Kolkas ciema Z daļā” un „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 72.3., 75. un 222. punkti.
 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
 Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.249 „ar zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam
VECVAGARI”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par apstrīdēto administratīvo aktu
G.Laicāns
Pamats
Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 7.panta ceturtā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par apstrīdēto administratīvo aktu”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Laicāns
Pamatojums

(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/523-L no 20.11.2015. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie noteikumi
Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.daļa punkts 2.2. Sociālā dienesta atzinums
un apsekošanas akts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par dzīvokļa izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
G.Laicāns
Pamatojums
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/548-K No 27.11.2015, Likums „Par dzīvojamo telpu
īri” 23. un 26.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par dzīvokļa izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku”. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par sociālā darba attīstību novadā
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Ministru kabineta not. Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7. punkts. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta pirmajā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par sociālā darba attīstību novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 26.11.2015. lēmumā Nr.211 „Par
nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums Nr.211. „Par nekustamā īpašumu
„Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 26.11.2015. lēmumā Nr.211
„Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu””. Lēmums
pievienots protokolam.
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18.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības
komisiju darbam ar riska ģimenēm sastāvā
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm
nolikuma 7., 10. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Roderts, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo
sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm sastāvā”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 14.17.

Protokols parakstīts 21.12.2015.

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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.226.

2.§
Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos
Pamatojums:
2. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants
Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas
apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas.
Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punkts
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot
ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
3. Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:
"Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav
likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā."
Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.
(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.)
Mērķis
Bezcerīgo (zaudēto) debitoru parādu norakstīšana izdevumos.
Izvērtējums:
Kolkas pagasta pārvalde veicot debitoru parādu inventarizāciju pēc stāvokļa uz 04.12.2015.,
par bezcerīgiem (zaudētiem) parādiem atzina:
debitoru parādu kopsummā par EUR 178.18 (viens simts septiņdesmit astoņi euro un 18centi),
kam pagājuši 10 gadi kopš saistību rašanās, kas uzskatāms par ilglaicīgu un piedziņas iespējamība ir
neiespējama.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt izdevumos ilglaicīgo debitoru parādus par EUR
178.18 (viens simts septiņdesmit astoņi euro un 18centi), pēc stāvokļa uz 04.12.2015., kam
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš.
2. Uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi februārī sagatavot priekšlikumus par iedzīvotāju
parādu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšanas kārtību. Atbildīgaisizpilddirektors.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

14

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.227.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.1. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Energy - 1” (turpmāk SIA „Sky Energy - 1” ) reģ. Nr.
40103273362 īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 03.12.2010. ir nekustamā īpašuma
„Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190 10/256 domājamās daļas. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000145570.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu SIA „Sky Energy - 1” ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
SIA „Sky Energy - 1” nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ezeru Spīdolas” 74,92 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 20,29
€. Parāds ir izveidojies no 2011. līdz 2015. gadam.
Dundagas novada pašvaldība 25.05.2015. SIA „Sky Energy - 1” nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/242, ka līdz 24.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 08.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/396, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.

15

Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Energy - 1”, reģ. Nr. 40103273362, par
īpašumu „Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190 (10/256 domājamās daļas) nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 54,63 € (piecdesmit četri euro un 63 centi) un nokavējuma naudu
20,29 € (divdesmit euro un 29 centi), kopā 74,92 € (septiņdesmit četri euro un 92 centi), un ar
piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.
Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Raimondam Mežiņam.
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: SIA „Sky Energy - 1” – Ganību dambis 21 B-6, Rīga, LV-1005.
Zvērinātam tiesu izpildītājam Raimondam Mežiņam – Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.228.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.2. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Energy - 2” (turpmāk – SIA „Sky Energy - 2”) reģ. Nr.
40103273339 īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 03.12.2010. ir nekustamā īpašuma
„Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190 10/256 domājamās daļas. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000145570.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu SIA „Sky Energy - 2” ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
SIA „Sky Energy - 2” nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ezeru Spīdolas” 74,92 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 20,29
€. Parāds ir izveidojies no 2011. līdz 2015. gadam.
Dundagas novada pašvaldība 25.05.2015. SIA „Sky Energy - 2” nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/254, ka līdz 24.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 08.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/397, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sky Energy - 2”, reģ. Nr. 40103273339, par
īpašumu „Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190 (10/256 domājamās daļas) nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 54,63 € (piecdesmit četri euro un 63 centi) un nokavējuma naudu
20,29 € (divdesmit euro un 29 centi), kopā 74,92 € (septiņdesmit četri euro un 92 centi), un ar
piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Raimondam Mežiņam.
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. SIA „Sky Energy - 2” – Ganību dambis 21 B-6, Rīga, LV-1005.
2. Zvērinātam tiesu izpildītājam Raimondam Mežiņam – Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.229.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.3. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
16.09.2010. ir nekustamā īpašuma „Refenbergi” ar kadastra Nr. 8862 005 0097 ½ domājamās daļas.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 259.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Refenbergi” 220,17 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 67,48 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/236, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/413, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par īpašumu „Refenbergi” (½ domājamās
daļas), kadastra Nr. 8862 005 0097 nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 152,69 € (viens
simts piecdesmit divi eiro un 69 centi) un nokavējuma naudu 67,48 € (sešdesmit septiņi eiro
un 48 centi), kopā 220,17 € (divi simti divdesmit eiro un 17 centi), un ar piedziņas procesu
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saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Aijai Kalniņai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Aijai Kalniņai – Antonijas iela 4-2A, Rīga, LV-1010.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.230.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.4. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
03.12.2007. ir nekustamais īpašums „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 023 0013. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000418785.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ozolkalni” 129,74 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 49,28 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/231, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/409, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par īpašumu „Ozolkalni”, kadastra Nr.
8850 023 0013, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 80,46 € (astoņdesmit eiro un 46 centi) un
nokavējuma naudu 49,28 € (četrdesmit deviņi eiro un 28 centi), kopā 129,74 € (viens simts
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divdesmit deviņi eiro un 74 centi), un ar piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.
Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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: (Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.231.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.5. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
06.03.2007. ir dzīvokļa īpašums „Maija iela 2 – 15” ar kadastra Nr. 8850 900 0153. Īpašuma
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 83015.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu „Maija iela 2 – 15”:
1) zemei 23,54 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 7,57 €,
2) ēkai 50,28 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 16,53 €.
Dundagas novada pašvaldība 21.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/218, ka līdz 20.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/400, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.

23

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, par dzīvokļa īpašumu „Maija iela 2 –
15”, kadastra Nr. 8850 900 0153, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 73,82 € un ar piedziņas
procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1.
pamatparāds par zemi 15,97 € (piecpadsmit eiro un 97 centi) un nokavējuma nauda
7,57 € (septiņi eiro un 57 centi), kopā 23,54 € (divdesmit trīs eiro un 54 centi),
1.2.
pamatparāds par ēku 33,75 € (trīsdesmit trīs eiro un 75 centi), nokavējuma nauda
16,53 € (sešpadsmit eiro un 53 centi), kopā 50,28 € (piecdesmit eiro un 28 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.232.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.6. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē no
05.06.1995. ir īpašums „Mežkalni” ar kadastra Nr. 8862 002 0010. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 12.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Mežkalni”:
1) zemei 139,56 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 35,78 €,
2) ēkai 59,03 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 15,19 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/232, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/410, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, par īpašumu „Mežkalni”, kadastra Nr.
8862 002 0010, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 198,59 € un ar piedziņas procesu saistītos
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izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1. pamatparāds par zemi 103,78 € (simtu trīs eiro un 78 centi) un nokavējuma nauda 35,78 €
(trīsdesmit pieci eiro un 78 centi), kopā 139,56 € (viens simts trīsdesmit deviņi eiro un 56
centi),
1.2. pamatparāds par ēku 43,84 € (četrdesmit trīs eiro un 84 centi), nokavējuma nauda 15,19 €
(piecpadsmit eiro un 19 centi), kopā 59,03 € (piecdesmit deviņi eiro un 3 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dainai Priedniecei.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dainai Priedniecei – Bērzaunes iela 6A, 5. stāvs, Rīga, LV-1039.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.233.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.7. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
18.09.2006. ir nekustamais īpašums „Mārtiņi” ar kadastra Nr. 8862 001 0069. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000253572.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Mārtiņi” 525,74 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 198,67 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/406, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxxx, par īpašumu „Mārtiņi” kadastra Nr.
8862 001 0069, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 327,07 € (trīs simti divdesmit
septiņi eiro un 7 centi) un nokavējuma naudu 198,67 € (viens simts deviņdesmit astoņi eiro
un 67 centi), kopā 525,74 € (pieci simti divdesmit pieci eiro un 74 centi), un ar piedziņas
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procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Rolandam Veinbergam.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātam tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam – Elizabetes iela 51-10, Rīga, LV-1010.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

28

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.234.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.8. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
21.09.2011. ir īpašums „Puiškalna Lieknes” ar kadastra Nr. 8850 018 0141. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000007631.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Puiškalna Lieknes”:
1) zemei 71,54 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 18,64 €,
2) ēkai 13,12 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 3,44 €.
Dundagas novada pašvaldība 21.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/219, ka līdz 20.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/401, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxxx, par īpašumu „Puiškalna Lieknes”,
kadastra Nr. 8850 018 0141, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 84,66 € un ar piedziņas procesu

29

saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1.
pamatparāds par zemi 52,90 € (piecdesmit divi eiro un 90 centi) un nokavējuma
nauda 18,64 € (astoņpadsmit eiro un 64 centi), kopā 71,54 € (septiņdesmit viens eiro un 54
centi),
1.2.
pamatparāds par ēku 9,68 € (deviņi eiro un 68 centi), nokavējuma nauda 3,44 € (trīs
eiro un 44 centi), kopā 13,12 € (trīspadsmit eiro un 12 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Jolantai Šubrovskai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Jolantai Šubrovskai – Miera iela 36, Rīga, LV-1001.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.235.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.9. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
16.09.2010. ir nekustamā īpašuma „Refenbergi” ar kadastra Nr. 8862 005 0097 ½ domājamās daļas.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 259.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Refenbergi” 115,22 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 23,88 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/230, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/408, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxx, par īpašumu „Refenbergi” (½ domājamās
daļas), kadastra Nr. 8862 005 0097 nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 91,34 €
(deviņdesmit viens eiro un 34 centi) un nokavējuma naudu 23,88 € (divdesmit trīs eiro un 88
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centi), kopā 115,22 € (viens simts piecpadsmit eiro un 22 centi), un ar piedziņas procesu saistītos
izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Jolantai Šubrovskai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese)
Zvērinātai tiesu izpildītājai Jolantai Šubrovskai – Miera iela 36, Rīga, LV-1001.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.236.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.10. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
13.11.2000. ir īpašums „Vecmājas” ar kadastra Nr. 8850 003 0020. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1233.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Vecmājas”:
1) zemei 353,37 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 104,56 €,
2) ēkai 46,08 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 9,72 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/227, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/405, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxxxx, par īpašumu „Vecmājas”, kadastra
Nr. 8850 003 0020, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 399,45 € un ar piedziņas procesu
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saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1.
pamatparāds par zemi 248,81 € (divi simti četrdesmit astoņi eiro un 81 cents) un
nokavējuma nauda 104,56 € (simtu četri eiro un 56 centi), kopā 353,37 € (trīs simti
piecdesmit trīs eiro un 37 centi),
1.2.
pamatparāds par ēku 36,36 € (trīsdesmit seši eiro un 36 centi), nokavējuma nauda
9,72 € (deviņi eiro un 72 centi), kopā 46,08 € (četrdesmit seši eiro un 8 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Edgaram Mihailovam.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese)
Zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Mihailovam – Brīvības iela 68-15, Rīga, LV-1011.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.237.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.11. Pamats
1) Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
15.12.2008. ir dzīvokļa īpašums „Ceļmeistari 2 – 1” ar kadastra Nr. 8862 900 0263. Īpašuma
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000003879441.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu „Ceļmeistari 2 – 1”:
1) zemei 458,04 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 159,22 €,
2) ēkai 52,79 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 17,05 €.
Dundagas novada pašvaldība 26.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/250, ka līdz 24.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/418, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, par dzīvokļa īpašumu „Ceļmeistari
2 – 1”, kadastra Nr. 8862 900 0263, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 510,83 € un ar
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piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1.
pamatparāds par zemi 298,82 € (divi simti deviņdesmit astoņi eiro un 82 centi) un
nokavējuma nauda 159,22 € (viens simts piecdesmit deviņi eiro un 22 centi), kopā 458,04 €
(četri simti piecdesmit astoņi eiro un 4 centi),
1.2.
pamatparāds par ēku 35,74 € (trīsdesmit pieci eiro un 74 centi), nokavējuma nauda
17,05 € (septiņpadsmit eiro un 5 centi), kopā 52,79 € (piecdesmit divi eiro un 79 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.238.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.12. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
12.12.2007. ir nekustamais īpašums „Ceļmalas” ar kadastra Nr. 8850 006 0049. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000418010.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ceļmalas” 123,53 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 31,19 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/238, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/415, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par īpašumu „Ceļmalas”, kadastra Nr.
8850 006 0049, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 92,34 € (deviņdesmit divi eiro un
34 centi) un nokavējuma naudu 31,19 € (trīsdesmit viens eiro un 19 centi), kopā 123,53 €
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(viens simts divdesmit trīs eiro un 53 centi), un ar piedziņas procesu saistītos izdevumus
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī norādīt
– Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Ilonai Kalniņai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Ilonai Kalniņai – Lielais prospekts 54-2, Ventspils, LV-3601
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.239.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.13. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
22.07.2005. ir nekustamais īpašums „Priednieki” ar kadastra Nr. 8862 005 0030. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 155.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Priednieki” 305,76 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 62,65 €.
Dundagas novada pašvaldība 22.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/235, ka līdz 21.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/412, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, par īpašumu „Priednieki”, kadastra
Nr. 8862 005 0030, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 243,11 € (divi simti
četrdesmit trīs eiro un 11 centi) un nokavējuma naudu 62,65 € (sešdesmit divi eiro un 65
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centi), kopā 305,76 € (trīs simti pieci eiro un 76 centi), un ar piedziņas procesu saistītos
izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Elīnai Balasanjanai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese).
Zvērinātai tiesu izpildītājai Elīnai Balasanjanai – Stabu iela 18-5, Rīga, LV-1011.
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.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.240.

3.§
Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3.14.
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā un
septītā daļa.
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
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
10.02.1997. ir īpašums „Pļaviņas” ar kadastra Nr. 8850 019 0013. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 519.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā 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 pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka nodokļa
maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 17.12.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Pļaviņas”:
1) zemei 422,54 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 106,04 €,
2) ēkai 14,73 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 3,81 €.
Dundagas novada pašvaldība 21.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/217, ka līdz 20.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds
netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-323.1/15/398, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxxxx, par īpašumu „Pļaviņas”, kadastra Nr.
8850 019 0013, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 437,27 € un ar piedziņas procesu saistītos
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izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1.1.
pamatparāds par zemi 316,50 € (trīs simti sešpadsmit eiro un 50 centi) un
nokavējuma nauda 106,04 € (viens simts seši eiro un 4 centi), kopā 422,54 € (četri simti
divdesmit divi eiro un 54 centi),
1.2.
pamatparāds par ēku 10,92 € (desmit eiro un 92 centi), nokavējuma nauda 3,81 €
(trīs eiro un 81 cents), kopā 14,73 € (četrpadsmit eiro un 73 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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:
(Vārds, uzvārds) – (adrese)
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

42

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.14.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
17.12.2015.

Nr.241.

4.§
Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas
pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā
Pamats:
ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu
integrācijai izglītībā Dundagas novadā”, vienošanās 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/091
Mērķis:
Nodrošināt īstenotā projekta sasniegto rezultātu un iesākto aktivitāšu turpināšanu un uzturēšanu
2016.gadā.
Izvērtējums:
Laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Mazirbes internātpamatskolā,
Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā tika īstenots projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā”. Vienošanās par
projekta īstenošanu paredz projekta īstenošanas gaitā sasniegto rezultātu un iesākto darbu
turpināšanu un uzturēšanu pēc ESF līdzfinansētā projekta pabeigšanas, ar to saprotot atbalsta
personāla (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds) pieejamības nodrošināšanu attiecīgajā apjomā,
koriģējošās vingrošanas nodarbību, pagarinātās dienas grupas un sadzīves prasmju praktisko
nodarbību pieejamību, plānojot finanšu resursus no saviem budžeta līdzekļiem.
Lai nodrošinātu attiecīgo atbalsta pasākumu pieejamību, nepieciešams finansējums sekojošām
aktivitātēm
I Dundagas vidusskolā:
Koriģējošās vingrošanas nodarbības 0.14 likmes
3 stundas nedēļā
Pagarinātās dienas grupas
0.23 likmes
7 stundas
nodarbības
Pulciņi
0.48 likmes
10 stundas
Kopā:
0.85 likmes / 357 eur+84.2163
20 stundas
II Kolkas pamatskolā:
Koriģējošās vingrošanas nodarbības 0.2 likmes
4 stundas
Pagarinātās dienas grupas
0.623 likmes
18 stundas
nodarbības
Psihologa darbība
0.437 likmes
13 stundas
Pedagoga palīga darbība
0.285 likmes
6 stundas
Logopēda darbība
0.155 likmes
3.25 stundas
Kopā:
1.7 likmes / 714 eur+168.4326
44.25
III Mazirbes internātpamatskolā:
Pedagoga palīga darbība
0.5 likmes / 210 eur+49.539
15 stundas
Kopā 3.05 likmes /1583.1879
79.25 stundas
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Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt projekta “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu
integrācijai izglītībā Dundagas novadā” aktivitāšu turpināšanai finansējumu 2016.gadā 11
mēnešiem (t.sk. 2 mēneši atvaļinājums) 17415. eur par 3.05 likmēm, par pamatu ņemot algas likmi
420 eur (Dundagas vidusskolā – 0.85 likmes; Kolkas pamatskolā – 1.7 likmes; Mazirbes
internātpamatskolā – 0.5 likmes).

Domes priekšsēdētājs
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5.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību
Dundagas mākslas un mūzikas skolā”
Pamats
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa; likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par izglītības ieguvi Dundagas novada
pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas
skola.
Izvērtējums
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs.
Līdz šim pašvaldība šo jautājumu bija regulējusi ar Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada
27.janvāra lēmumu Nr.44 “Vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanas kārtība”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “ Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā” projektu (pievienots pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 27.janvāra
lēmumu Nr.44 “Vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanā kārtība”.
3. Noteikt mēneša līdzfinansējumu vienam audzēknim par vienas izglītības programmas
apgūšanu - € 9,0 (deviņi euro).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Mākslas un mūzikas skolai

Domes priekšsēdētājs
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6. §
Par SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts,
77.panta otrā daļa
Mērķis
SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšana
Izvērtējums
SIA “Kolkas ūdens” valdes loceklis Aigars Kehers informējis par SIA “Kolkas ūdens” ārkārtas
finanšu situāciju un ārkārtas nepieciešamajiem remontiem, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību
klientiem. Ārkārtas situācija radusies no tā, ka lielākais klients – SIA “Līcis-93” savu darbību bija
pārtraucis piecus mēnešus. Arī turpmāk lielākā klienta darbība nav paredzama. SIA “Kolkas ūdens”
ir izlietojis visus uzkrājumus.
SIA “Kolkas ūdens” valdes loceklis Aigars Kehers ir iesniedzis četras tāmes ar ārkārtas darbiem,
kuriem nepieciešams finansējums: butylgumijas membrānas ieklāšana ūdenstornī EUR 5926,56;
filtrējošie materiāli membrānas filtram (kalpošanas ilgums aptuveni viens gads) EUR 5725,28;
ūdensskaitītāja montāžai EUR 2211,05. Kopā EUR 13 862,89. Ir zināms, ka SIA „Līcis 93” savu
darbību plāno pārtraukt decembra mēnesī un atjaunot 4. janvārī. Plānotais zivsaimniecības
uzņēmuma darbības pārtraukums nesīs papildus vēl EUR 5000 lielus zaudējumus. Esošā ārkārtas
situācija izmaksā EUR 18 863.
Pašvaldības dome savulaik ir lēmusi par 2 gaisa pūtēju iegādi SIA „Kolkas ūdens” pamatdarbības
nodrošināšanai. Šobrīd nepieciešams lemt par minētās mantas ieguldīšanu SIA “Kolkas ūdens”
pamatkapitālā.
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir aizliegts,
izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst Eiropas
Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras izriet no Līguma par
Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām starptautisko tiesību normām.
Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma
87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis atbalsta jēdzienu, kura
saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 augšējo robežu trīs gadu laika
posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud
izkropļot to.
Lai turpinātu nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams
palielināt SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālu.
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Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļa
nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja
pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks,
dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). Minētā likuma 65.panta otrā daļa
nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
Minētā likuma 66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības
pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu.
Savukārt minētā likuma 82.panta pirmā daļa nosaka, ka valde pieņem lēmumus visos sabiedrības
darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības
statūtiem pieņem attiecīgi dalībnieks, kapitāla daļu turētājs, dalībnieku sapulce, kā arī padome (ja
tāda ir izveidota).
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu,
ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļus – divus
LONGTECH 3-daivu tipa 15 kW gaisa pūtējus (inventāra Nr. 01759) ar atlikušo vērtību 11096,00
euro.
2. Palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu,
ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības finanšu līdzekļus
18863,00 euro apmērā.
3. Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam un SIA “Kolkas ūdens” valdei organizēt un veikt
dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šā lēmuma 1. un
2.punktu.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada domes priekšsēdētājam un SIA “Kolkas ūdens”
valdei

Domes priekšsēdētājs
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7.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kolkā
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa
Mērķis
Noteikt maksu par SIA “Kolkas ūdens” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem
Izvērtējums
1.
Tarifu izmaiņas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos, tajā
skaitā, realizētiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem Kolkā. Plānotais ūdensapgādes
pakalpojuma un kanalizācijas pakalpojuma tarifs aprēķināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padome 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Kopsavilkums par SIA “Kolkas ūdens” iesniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
projektu 2015.gada desmit mēnešos atsevišķi iedzīvotājiem un SIA „Līcis 93”.
Tarifs iedzīvotājiem
Posteņi

ūdens
ražošana

notekūdeņu
savākšana

Kapitāla izmaksas EUR

14 381.11

1 731.36

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstījums

14 381.11

1 731.36

1.1.
1.1.1
.
1.1.2
.
1.1.3
.

Pamatlīdzekļu nolietojums

14 381.11

1 731.36

320.50

396.82

1.2.

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

2.

Kapitāla atdeve

1.

t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
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Ekspluatācijas izmaksas EUR

23 585,84

17 657,35

3.

Personāla izmaksas

8 428,81

7 251,20

3.1.

Darba samaksa

6 819,98

5 867,14

3.2.

Soc. apdroš.izmaksas

1 608,83

1 384,06

4.

Remontu izmaksas

1 227.71

959.14

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu
nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita
komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja
Komersants novada savāktos notekūdeņus cita
komersanta tīklā
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav
iekļautas citur

13 929.32

9 447.01

5.
5.1.
5.2.

x
x

x

183.21

226.83

Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas,
gāzes izmaksas

6720.76

1275.09

3726.11

4522.49

5.6.

Apsardzes izdevumi

158.77

5.7.

Transporta uzturēšanas izdevumi

1110.73

5.8.

Komunālie pakalpojumi

5.9.

Apdrošināšanas izmaksas

143.80

178.04

5.10.

Sakaru izdevumi

134.32

241.29

5.11.

Kancelejas preces

40.44

50.06

5.12.

Personāla apmācības

5.13.

Juridiskie pakalpojumi

160.12

198.25

5.14.

Vides stāvokļa kontroles izdevumi

106.12

333.70

5.15.

Dienesta komandējumi

5.16.

Pārējie izdevumi

1440.69

759.98

5.17.

Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie
izdevumi

5.3.
5.4.
5.5.

5.18.
5.19.

Nodevas

6.

Ūdens zudumu izmaksas

7.

Nodokļi

Pilnās izmaksas kopā EUR
8.1.

Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3

1609.19
9.46

x
4.25

42.63

x

x

435.46

40.61

38 402,41

19 429,32

17 145.74

x
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8.2.

Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3

8.3.

Savākto notekūdeņu daudzums m3

8.4.

Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m3
EUR/m3

x

x

x

12 325.00

x

x

2.24

1,58
Kanalizācijas
pakalpojumu
tarifs

Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs

Tarifs SIA „Līcis 93”
ūdens
ražošana

notekūdeņu
savākšana

Kapitāla izmaksas EUR

849.55

9 554.64

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums

849.55
849.55

9 554.64
9 554.64

106.84

396.82

Ekspluatācijas izmaksas EUR

8 437.77

31 902,05

3.
3.1.
3.2.

Personāla izmaksas
Darba samaksa
Soc. apdroš.izmaksas

4 160.25
3 366.17
794.08

13 698,98
11 084,21
2 614,77

4.

Remontu izmaksas

306.93

959.15

5.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

3 970.59

17 243.92

5.1.

Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu
nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita
komersanta tīkla

Posteņi

1.
1.1.
1.1.1
.
1.1.2
.
1.1.3
.
1.2.
2.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Kapitāla atdeve

Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja
Komersants novada savāktos notekūdeņus cita
komersanta tīklā
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas
citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes
izmaksas
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Apdrošināšanas izmaksas
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces

x

x

x

61.07
212.33

226.84
706.60

2597.42
52.93
370.25

13 355.80

47.94
44.77
13.48

1 141.22
9.46
178.04
241.30
50.07
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5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem

5.18.
5.19.

Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie
izdevumi
Nodevas

6.

Ūdens zudumu izmaksas

7.

Nodokļi
Pilnās izmaksas kopā EUR

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3
3

Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m
3

Savākto notekūdeņu daudzums m

3

Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m

EUR/m3

53.38
35.37

198.25
333.71

480.23

759.99

x
1.42

42.64

x

x

145.15

265.50

9 432.47

41 722,19

19 392.00

x

x

x

x

24 306.00

x

x

0.49
Ūdensapgādes
pakalpojumu
tarifs

1,72
Kanalizācijas
pakalpojumu
tarifs

2.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā
ievēro labas pārvaldības principu, kas cita starpā ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību.
Savukārt, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, kas stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī,
6.panta otrā daļa nosaka, ka, nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
vietējā pašvaldība piemēro likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktos
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” 5.pants nosaka, ka lēmumus pieņem un administratīvos aktus izdod, lai aizstāvētu
lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar, cita starpā,
atklātības principiem. Atklātības principa saturs, cita starpā, norādīts minētā likuma 21.panta otrajā
un trešajā daļā. Ņemot vērā iepriekš minēto, līdzīga kārtība piemērojama arī tad, kad maksu par
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosaka vietējā pašvaldība.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) iesniegtos tarifa projektus:
ūdensapgādes pakalpojums iedzīvotājiem 2,24 euro/m3 (bez PVN) un kanalizācijas
pakalpojums iedzīvotājiem 1,58 euro/m3 (bez PVN); ūdensapgādes pakalpojums SIA „Līcis
93 ” 0,49 euro/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojums SIA „Līcis 93 ” 1,72 euro/m3
(bez PVN).
2. Uzdot SIA “Kolkas ūdens” publicēt pašvaldības interneta vietnē un vietējā laikrakstā
“Dundadznieks” informāciju par aprēķināto tarifa projektu, norādot šādu informāciju:
2.1.
pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese;
2.2.
datums, kad tarifa projekts ir iesniegts domē;
2.3.
pakalpojumu veids, par kuru ir iesniegts tarifa projekts;
2.4.
tarifa aprēķināšanas metodika, saskaņā ar kuru tarifa projekts ir aprēķināts;
2.5.
piedāvātais tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
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2.6. tarifa projektā piedāvātās izmaiņas (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs),
ietverot:
2.6.1. spēkā esošo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
2.6.2. piedāvātā tarifa palielinājumu vai samazinājumu procentos attiecībā pret
spēkā esošo tarifu;
2.7.
īss tarifa izmaiņas pamatojums (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs);
2.8.
pakalpojumu sniedzēja piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums;
2.9. pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa
projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un
ieteikumus par tarifa projektu (termiņš nevar būt īsāks par 20 dienām);
2.10. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa
numurs, e-pasta adrese, ja tāda ir;
2.11. cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu
norādīt.
3.

Uzdot SIA “Kolkas ūdens” izvērtēt saņemtos priekšlikumus un ieteikumus.

4.
Uzdot SIA “Kolkas ūdens” iesniegt domei informāciju par saņemtajiem priekšlikumiem un
ieteikumiem, kā arī izvērtējuma rezultātiem.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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8.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
Pamats
1) 2015. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses
iesniegums;
2) Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Mērķis
Atbalstīt Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” darbību.
Izvērtējums
Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītāja B.Ose lūdz rast iespēju piešķirt 2016. gada
budžetā EUR 850 pensionāru apvienības pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem.
Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma” 2015. gada budžetā bija piešķirti prasītie EUR 750. Uz
08.12.2015. gadu no piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti bija EUR 716,22. Tajā skaitā transporta
izdevumiem EUR 444,92.
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants nosaka, ka „Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un
pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti”. Lai novērtētu kāds
līdzekļu apjoms nepieciešams 2016. gada budžetā Kolkas pensionāru apvienības „Sarma”
pasākumu organizēšanai, nepieciešams pensionāru apvienības „Sarma” pasākumu plāns 2016.
gadam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Lūgt Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājai B.Osei iesniegt pensionāru apvienības
„Sarma” 2016. pasākumu organizēšanas plānu un pasākumu tāmes.
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē janvārī izvērtēt pasākumu plānu un
iespējamo pašvaldības atbalstu.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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9.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas”
Pamats
1) 2015. gada 20. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas A.Šleineres
iesniegums.
2) Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pensionāru kluba „Sendienas” darbību .
Izvērtējums
Dundagas pagasta pensionāru kluba vadītāja A.Šleinere lūdz iekļaut 2016. gada budžetā EUR
850 pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem: EUR 150 viesu uzņemšanai, EUR 700
transporta izdevumiem.
Dundagas pagasta pensionāru klubam „Sendienas” 2015. gada budžetā bija piešķirti prasītie EUR
750. Uz 08.12.2015. gadu no piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti bija EUR 698,97. Tajā skaitā
transporta izdevumiem EUR 655,39.
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants nosaka, ka „Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un
pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti”. Lai novērtētu kāds
līdzekļu apjoms nepieciešams 2016. gada budžetā Dundagas pagasta pensionāru kluba
„Sendienas” pasākumu organizēšanai, nepieciešams pensionāru kluba „Sendienas” pasākumu
plāns 2016. gadam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Lūgt Dundagas pagasta pensionāru kluba „Sendienas” vadītājai A.Šleinerei iesniegt pensionāru
kluba „Sendienas” 2016. pasākumu organizēšanas plānu un pasākumu tāmes.
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē janvārī izvērtēt pasākumu plānu un
iespējamo pašvaldības atbalstu.

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktore B.Dūda.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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10.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība”
Pamats
2015. gada 24. novembra iesniegums no Dundagas invalīdu apvienības vadītājas I. Čaunānes.
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants;
Likuma „Par pašvaldībām” 12. un 15. pants.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada invalīdu apvienības darbību .
Izvērtējums
Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītāja I. Čaunāne lūdz iekļaut 2016. gada budžetā
EUR 700 pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem: dalībai invalīdu sporta spēlēs, pasākumu
rīkošanai, ekskursijām.
Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība” 2015. gada budžetā bija piešķirti prasītie EUR 750. Uz
8.12.2015. gadu no piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti bija EUR 672,96. Tajā skaitā transporta
izdevumiem EUR 586,30.
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2. pants nosaka, ka „Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un
pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti”. Lai novērtētu kāds
līdzekļu apjoms nepieciešams 2016. gada budžetā Dundagas invalīdu apvienības „Cerība”
pasākumu organizēšanai, nepieciešams invalīdu apvienības „Cerība” pasākumu plāns 2016.
gadam.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Lūgt Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītājai I. Čaunānei iesniegt invalīdu apvienības
„Cerība” 2016. pasākumu organizēšanas plānu un pasākumu tāmes.
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē janvārī izvērtēt pasākumu plānu un
iespējamo pašvaldības atbalstu.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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11.§
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”
Pamats
1. 2015. gada 1. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2016. gadā.
2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu.
Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros deleģēt
uzdevumu – nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātu ģimeņu bērniem un bērniem ar
nepietiekošu vecāku gādību.
Izvērtējums
Finansējumu pārvaldes uzdevuma izpildei veido pašvaldības dotācijas un līdzfinansējums valsts un
Eiropas savienības atbalsta pasākumu ieviešanas projektu realizācijai.
Dundagas bērnu dienas centru “ Mājas” darbojas jau 11 gadus un 2015. gadā katru darba dienu to
apmeklēja vidēji 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Šajā gadā centrs ieguva Sabiedriskā labuma statusu. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu
pavasarī sākām īstenot projektu “ Dundagas “Mājas” sasien kopā lielus un mazus” ar mērķi apgūt
jaunas prasmes un zināšanas bērnu un pieaugušo kopīgā darbībā, tā palīdzot augt Dundagā
priecīgiem bērniem un veidojot gudras ģimenes. Līdz šim projektā aktīvi iesaistījušies 50 bērni un
12 māmiņas un 12 biedrības biedri. Visa projekta īstenošanai līdz 2016. gada jūnijam paredzētais
finansējums 4644, 00 eiro.
2015. gada maijā Slīteres bākā atklājām 10. bērnu radošo darbu izstādi.
Biedrības valdes priekšsēdētāja A.Auziņa lūdz novada domi atbalstīt bērnu dienas centra darbību arī
2016. gadā, piešķirot darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu sekojošā apmērā:
Nr. p.k.

Izdevumu pozīcija

Izdevumi mēnesī

Izdevumi gadā

1.

Darba samaksa centra vadītājai

542,15

6505,80

2.

Darba samaksa praktisko darbu
meistarei

411,25

4935,00

3.

Darba devēja VSAOIe 23,59%,
riska nodevas

224,91
1,44

2698,92
17,28

Kopā

1179,75

14 157,00

2016. gada PII “Kurzemīte” ietvertajos maksājumos par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem
pakalpojumiem lūdzam iekļaut arī bērnu dienas centra uzturēšanai nepieciešamo summu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2016. gadā
dotāciju EUR 14 157,00 apmērā
2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII Kurzemīte
2016. gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Galvenajai
grāmatvedei I.Pivitei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam VECVAGARI
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 30.11.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.11.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/546-B).
2. (Vārds, uzvārds) 30.11.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.11.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/541-B).
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafiskās daļas karte „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Kolkas ciema Z daļā” un „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 72.3., 75. un 222. punkti.
6. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
7. Dundagas novada Domes 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 „Vecvagari” ar kadastra Nr. 8862 007 0015 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Vecvagari”) kopplatība ir 0,36 ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0015.
Nekustamā īpašuma „Vecvagari” 1/3 domājamo daļu īpašniece ir (Vārds, uzvārds) un 2/3
domājamo daļu īpašnieks ir (Vārds, uzvārds).
Nekustamā īpašuma „Vecvagari” īpašnieki vēlas nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0015, kuru 0,04 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme un 0,32 ha zem ēkām, sadalīt divās daļās, aptuveni 0,12 ha un 0,24 ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21)
grafiskās daļas karti „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Kolkas ciema Z daļā”, nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
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8862 007 0015 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Individuālo dzīvojamo māju teritorija”
(IDz).
Saistošo noteikumu Nr.21 72.3. punkts nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja
kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas
teritorijā pieļaujamo, savukārt 75. punkts nosaka, ka ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas
iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus
pieļaujama zemes vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā
zemes vienība lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.
Zemes vienības „Individuālo dzīvojamo māju teritorijā” (IDz) saskaņā ar saistošo noteikumu
Nr.21 222. punktu atļauts sadalīt, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav
mazākas par 0,15 ha (1500 m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) vidējais
platums nav mazāks par 20 m ielas (ceļa) frontē.
Nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0015 atrodas
dzīvojamā ēka, saimniecības ēka, kūts un šķūnis.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no valsts reģionālā autoceļa P131
Tukums—Ķesterciems—Mērsrags—Kolka.
Sadalot nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0015 divās daļās veidotos zemes gabali aptuveni 0,15 ha un 0,21 ha platībā, kam ir
nodrošināta piekļuve.
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:
 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvagari” ar kadastra Nr. 8862
007 0015 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0015, sadalot to divās daļās
(1.pielikums).
 Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
 Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
 Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
 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:
1) (Vārds, uzvārds): (adrese)
2) (Vārds, uzvārds): (adrese)
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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13.§
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Pamats
Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 7.panta ceturtā daļa
Mērķis
Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu
Izvērtējums
Aprakstošā daļa
 Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 2.septembrī saņēma un ar numuru DD-3-26.2/15/392D reģistrēja (Vārds, uzvārds) (turpmāk arī – Iesniedzēja) iesniegumu (turpmāk arī –
Iesniegums), kurā lūgts apsekot Iesniegumā minētās pārkāpumu izdarīšanas vietas, fiksēt
pārkāpumus un rīkoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī rakstveidā informēt
Iesniedzēju par pieņemtajiem lēmumiem.
Iesniegumā sniegta informācija par:
1) būvju izmantošanu pirms to nodošanas ekspluatācijā (īpašumos “Rīdalmeži” un
“Atmatas”);
2) patvaļīgi uzbūvētu būvju atrašanos īpašumā “Priednieki”;
3)
patvaļīgu zemes rakšanu īpašumā “Priednieki”;
4)
par mājdzīvnieku turēšanas pārkāpumiem īpašumā “Atmatas” – kaķi un mājputni
uzturas īpašuma “Rīdalmeži” teritorijā, apdraudot Iesniedzējai piederošo dzīvnieku
veselību un dzīvību.
 Dundagas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors 2015.gada 30.septembrī sagatavoja
un ar numuru DD-3-23.1/15/562 reģistrēja atbildi (turpmāk arī – Lēmums) uz Iesniegumu.
Atbildē norādīts:
1) nav konstatēts, ka Ilgai Stibai piederošas vistas atrodas īpašuma “Rīdalmeži” teritorijā.
Ir konstatēts, ka Ilgai Stibai piederošas vistas atrodas vistu aplokā īpašumā
“Priednieki”;
2) par kaķi nekas netika uzzināts;
3)
lieta par iesniegumā minētajām būvēm nodota izskatīšanai Dundagas novada
pašvaldības Būvvaldei;
4)
izvērtējot iesniegumā minēto un lietā savāktos materiālus, saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 1.punktu, lietā administratīvā pārkāpuma
sastāvs netika konstatēts.
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 Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 27.oktobrī saņēma un ar numuru DD-3-26.2/15/486-D
reģistrēja Iesniedzējas iesniegumu (turpmāk arī – Apstrīdēšanas iesniegums), kurā lūgts atcelt
pilnībā Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 2015.gada 30.spetembra
lēmumu Nr. DD-3-23.1/15/562.
Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts:
1) mājputni un kaķi atradušies īpašumā “Rīdalmeži”, bet pašvaldības policija pārkāpumu
ieradusies fiksēt īpašumā “Priednieki”. Secināms, ka pašvaldības policija ir
acīmredzami sajaukusi Iesniegumā minētos faktus un šī iemesla dēļ izdarījusi
nepamatotus secinājumus par administratīvā pārkāpuma neesamību;
2) jautājumu par patvaļīgu zemes rakšanu īpašumā “Priednieki” pašvaldības policija
vispār atstājusi bez ievērības, proti, pašvaldības policijas lēmumā vispār nav pieminēts
šis pārkāpums vai paskaidrots kāda iemesla dēļ pašvaldības policija par šo pārkāpumu
nav ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu;
3) jautājumos par būvju izmantošanu pirms to nodošanas ekspluatācijā (īpašumos
“Rīdalmeži” un “Atmatas”) un par patvaļīgi uzbūvētu būvju atrašanos īpašumā
“Priednieki” pašvaldības policijas lēmumā norādīts viens teikums – “kas attiecas uz
iesniegumā minētajām būvēm, lieta tālākai virzīšanai nodota Dundagas novada
būvvaldē”. No šīs lakoniskās atbildes Iesniedzējai, pirmkārt, nerodas skaidrība, vai
pašvaldības policija, izskatot iesniegumu, vispār ir sapratusi, ka Iesniedzēja ir
norādījusi uz diviem dažādiem pārkāpumiem. Otrkārt, no lēmuma nav saprotams, kāda
iemesla dēļ pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei nav sastādījusi
administratīvā pārkāpuma protokolu, bet deleģējusi šo pārkāpumu izvērtēt citai
pašvaldības struktūrvienībai. Treškārt, pat, ja konkrētajā gadījumā pašvaldības policijai
būtu bijis pamats šo iesniegumā minēto informāciju (par patvaļīgu būvniecību un par
būvju ekspluatācijas pārkāpumiem) deleģēt citai pašvaldības struktūrvienībai, kam
Iesniedzēja nepiekrīt, absurds šādā gadījumā ir pašvaldības policijas lēmumā
konstatētais, ka lietā nepastāv administratīvā pārkāpuma sastāvs. Proti, ja pašvaldības
policija konkrētajā gadījumā nav pārbaudījusi informāciju, tā nevarēja un tai nebija
tiesiska pamata izdarīt secinājumu, ka lietā nepastāv administratīvā pārkāpuma sastāvs.
Uz Iesnieguma pamata ierosinātā lieta tādā gadījumā turpinātos šajā iestādē
(struktūrvienībā) un tikai pēc visu apstākļu noskaidrošanas rastos tiesisks pamats lemt
par administratīvā pārkāpuma sastāva esamību vai neesamību.
Motīvu daļa
 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta trešā daļa nosaka, ka atteikumu
uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību persona, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas, ir
tiesīga pārsūdzēt augstākā iestādē 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Savukārt, Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļa nosaka, ja rakstveidā izdotajā
administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad administratīvo aktu
var apstrīdēt gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ņemot vērā, ka Lēmumā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad secināms,
ka Lēmuma apstrīdēšanas termiņš nav nokavēts.
 Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas
atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta pirmā daļa nosaka, ka saņemot
ziņas, kuras norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, šajā kodeksā minētās
personas pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos
uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, vai par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības. Savukārt,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta otro daļu administratīvajā aktā, cita starpā,
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jānorāda iesniedzēja prasījums (3.punkts), faktu konstatējums (5.punkts), adresātam uzliktais
tiesiskais pienākums vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības (8.punkts).
Ņemot vērā, ka Lēmumā neprecīzi norādīts iesniedzēja prasījums (nav norādīts jautājums
par zemes rakšanu īpašumā “Priednieki”), konstatējamas kļūdas faktu konstatēšanā (pašvaldības
policija pārkāpumu saistībā ar mājputniem un kaķi devusies fiksēt īpašumā “Priednieki”, nevis
īpašumā “Rīdalmeži”, kuru kā iespējamā pārkāpuma vietu norādījusi Iesniedzēja), nav precīzi
konstatējams Lēmuma saturs, tas ir, nav konstatējams, kādā daļā atteikts uzsākt administratīvā
pārkāpuma lietu un kādā daļā materiāli pārsūtīti pēc piekritības būvvaldei.
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 2.punktu; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu,
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības policijas vecākā inspektora 2015.gada 30.septembra
lēmumu Nr. DD-3-23.1/15/562.
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības policijai atkārtoti izskatīt Dundagas novada pašvaldībā
2015.gada 2.septembrī saņemto un ar numuru DD-3-26.2/15/392-D reģistrēto iesniegumu.
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
Centrālās administrācijas Pašvaldības policijai, (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei
Centrālās administrācijas Pašvaldības policijai

Domes priekšsēdētājs
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14.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/523-L no 20.11.2015. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie noteikumi
Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.daļa punkts 2.2. Sociālā dienesta atzinums
un apsekošanas akts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas nodrošināšanu ar
dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Saņemts (Vārds, uzvārds) iesniegums ar lūgumu pagarināt 2014.gada 20.oktobrī noslēgto īres
līgumu Nr.DD-8-2.2/14/8 par dzīvojamās platības īri “Zītari-1”, Kolkas pagasts, kura termiņš
beidzas 31.oktobrī. (Personas datus saturoša informācija) Saskaņā ar Dundagas novada Sociālā
dienesta atzinumu Nr.2-8/379 no 11.08.2014, ģimene atbilstoši Dundagas novada saistošajiem
noteikumiem nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” ģimenei ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss uz
laika periodu no 01.09.2015 līdz 29.02.2016.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izīrēt dzīvojamo platību (Vārds, uzvārds) Kolkas ciema “Zītaros” dz 1 vēl uz vienu gadu.
2. Noslēgt vienošanos ar (Vārds, uzvārds) par uzkrāto parādsaistību pret pašvaldību nomaksas
grafiku, nosakot kontroli pār vienošanās izpildi Sociālajam dienestam
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldei, Sociālais dienests
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15.§
Par dzīvokļa izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
Pamatojums
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/548-K No 27.11.2015, Likums „Par dzīvojamo telpu
īri” 23. un 26.pants
Mērķis
Lemt par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Izvērtējums
Ar šā gada 7.decembri (Vārds, uzvārds) sācis darbu Dundagas novada pašvaldībā, kā
būvinspektors. Deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā. Uz darba pienākumu pildīšanas laiku nepieciešama
dzīvojamā platība.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pantu pašvaldība var izīrēt (Vārds,
uzvārds) dienesta viesnīcas telpas Maija ielā 4, dz.17 uz darba pienākumu pildīšanas laiku
Dundagas novada pašvaldībā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar (Vārds, uzvārds) par dienesta viesnīcas telpām Nr.17,
Maija ielā 4, Dundagā uz darba tiesisko attiecību laiku Dundagas pašvaldībā.
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: nekustamo īpašumu speciālistam.
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16.§
Par sociālā darba attīstību novadā
Pamats
Ministru kabineta not. Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7. punkts. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta pirmajā daļa.
Mērķis
Attīstīt un pilnveidot sociālo darbu Dundagas novadā.
Izvērtējums
Ministru kabineta not. Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7. punkts, nosaka,
ka Pašvaldības sociālajā dienestā ar klientiem strādā sociālā darba speciālisti (ne mazāk kā
trīs), tai skaitā viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, otrs – darbam ar
pilngadīgām personām un trešais – sociālās palīdzības organizators. Sociālā dienesta vadītājs ir
tiesīgs sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai piesaistīt arī citus speciālistus.
Dundagas novada Sociālajā dienestā strādā divi sociālā darba speciālisti – sociālais darbinieks darbā
ar ģimenēm un bērniem un sociālās palīdzības organizators. Kolkas pagasta pārvaldē strādā viens
sociālā darba speciālists ( 0,5 darba slodze) – sociālais darbinieks.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sociālo darbu novadā, sociālajam dienestam ir nepieciešams sociālais
darbinieks darbā ar pilngadīgām personām, invalīdiem un pensionāriem. Sociālais darbinieks
darbam ar pilngadīgām personām, invalīdiem un pensionāriem – nodrošina sociālos pakalpojumus
(organizē sociālo aprūpi mājā, ilgstošajās aprūpes institūcijās, veic kvalitātes kontroli, organizē
asistenta pakalpojumu nodrošināšanu novadā, organizē sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu,
nodrošina ar palīglīdzekļiem, paku izdali sirmgalvjiem, sveikšanu nozīmīgajās jubilejās utt.),
sniedz sociālā darba konsultācijas pilngadīgām personām, veic sociālo darbu ar ilgstošajiem
bezdarbniekiem. Nepieciešams veikt atbalsta grupu darbu, motivācijas programmas ilgstošajiem
bezdarbniekiem.
Sociālā darba apjoms ar katru gadu palielinās tieši pakalpojumos, kas saistīti ar sociālo darbu ar
pilngadīgām personām un invalīdiem. Ar 2013.gadu Sociālais dienests uzsāka sniegt asistenta
pakalpojumu pašvaldībā (iesniegums nepieciešamajām aktivitātēm, datu pārbaude, lēmuma
pieņemšana, līguma slēgšana, ikmēneša sniegto pakalpojumu apjoma uzskaites atbilstības pārbaude,
pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavošana, sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaude). Ar
2015.gadu Sociālais dienests veic personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējumu iesniegšanai
VDEĀK īpašas kopšanai noteikšanai, atbilstoši 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta
noteikumi Nr.805 Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma
noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”. Pašvaldības Dome 2015.gada 27.augustā pieņēma
lēmumu iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” un
deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes reģionā, kur saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija MK
noteikumiem Nr.313 9.2.2. punktu paredzēts palielināt, attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
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alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
Saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par valsts
statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā”, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā” 21., 24. un 25.punktu; Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.587
„Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi” 17.3.apakšpunktu,
Sociālajam dienestam ir jāslēdz vienošanās ar Labklājības ministriju par datu uzskaiti, datu apmaiņu
informācijas sistēmā SPOLIS (Ministrijas pārziņā esošā Valsts sociālās politikas monitoringa
informācijas sistēma, no kuras notiek datu izgūšana un nosūtīšana, kā arī kurā notiek datu
saņemšana), tas ir, visi pašvaldībā sniegtie sociālie pakalpojumi ( sociālais darbs, psihologa
pakalpojumi, ārpusģimenes aprūpe bērniem, sociālā aprūpe institūcijās, sociālā aprūpe dzīvesvietā,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, asistenta pakalpojumi u.c) ir jāapstrādā informācijas sistēmā.
Ar 2015.gadu palielinājies EK bezmaksas paku izdales apjoms – bez pārtikas pakām, tiek dalītas
higiēnas pakas, mācību piederumi.
Lai attīstītu un pilnveidotu sociālo darbu ar pilngadīgām personām, invalīdiem un pensionāriem,
Sociālajam dienestam ir nepieciešams izveidot amata vietu – sociālais darbinieks darbā ar
pilngadīgām personām, invalīdiem un pensionāriem, vai noteikt pilnu darba slodzi sociālajam
darbiniekam.
SIK komitejā A.Zumbergs vērš uzmanību uz 1) tendenci samazināties iedzīvotāju skaitam 2) uz
starpību deklarēto iedzīvotāju un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitā
Ņemot vērā šos apstākļus, piešķirtais darbinieku skaits sociālā darba veikšanai novadā, ir pietiekošs
un atbilstošs reālajam iedzīvotāju skaitam. Neatbalsta administratīvā sloga palielināšanu.
A.Grīvāne ierosina šī jautājuma izvērtēšanu nodot Pašvaldības darba uzlabošanas iespēju
izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas darba grupai.
Uz SIK komiteju sagatavotais lēmuma projekts
Ar 2016.gada 1.janvāri apstiprināt amata vietu Sociālajā dienestā - sociālais darbinieks darbam ar
pilngadīgām personās/invalīdiem, paredzot budžetā finansējumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzdot Pašvaldības darba uzlabošanas iespēju izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas
darba grupai izskatīt Sociālā dienesta sagatavoto priekšlikumu un sniegt ziņojumu par
jautājuma virzību Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu virzības komitejas sēdē 2016.gada
martā. Atbildīgais – darba grupas vadītājs – domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.

Domes priekšsēdētājs
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17.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 26.11.2015. lēmumā Nr.211 „Par
nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums Nr.211. „Par nekustamā īpašumu
„Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.punkts.
Mērķis
Precizēt lēmumu.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums Nr. 211. „Par nekustamā īpašumu
„Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu” (turpmāk - lēmums Nr.211) tika
nolemts precizēt adresācijas objektu ar kodu 106428294 un adresi „Kolkas tornis”, Kolka, Kolkas
pag., Dundagas nov., LV-3275 sastāvu, nosakot, ka minētā adrese attiecas uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0355, radiosakaru bāku ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 008
un sakaru apkalpes ēkai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296 009.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu adresācijas
objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka.
Ņemot vērā, ka lēmuma Nr.211 3.punktā minētā būve ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0296
008 (radiosakaru bāka) nav ēka, bet inženierbūve, ir precizējams lēmums.
Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt grozījumu Dundagas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes lēmumā
Nr.211. „Par nekustamā īpašumu „Tornis Kolka” un būvju īpašuma „Bāka Kolka” apvienošanu”,
izsakot nolemjošās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Precizēt adresācijas objektu ar kodu 106428294 un adresi „Kolkas tornis”, Kolka, Kolkas
pag., Dundagas nov., LV-3275 sastāvu, nosakot, ka minētā adrese attiecas uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0355 un sakaru apkalpes ēku ar kadastra apzīmējumu 8862 007
0296 009.”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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Lēmums nosūtāms:
1) Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centram: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV1046.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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18.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības
komisiju darbam ar riska ģimenēm sastāvā
Pamats
Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm
nolikuma 7., 10. punkts
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar
riska ģimenēm.
Izvērtējums
Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm sastāvā ar Dundagas novada
domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr. 39 (prot.Nr.3., 2.§) ir iekļauta Dundagas vidusskolas
Sociālais pedagogs Vizma Lagzdiņa.
Vizma Lagzdiņa ar 30.10.2015. darba attiecības Dundagas vidusskola izbeigusi, līdz ar ko nav
tiesiska pamata atrasties komisijas sastāvā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm sastāvā:
1) Izslēgt no komisijas sastāva Vizmu Lagzdiņu
2) Komisijas sastāvā iekļaut Noriku Segliņu – Dundagas vidusskolas sociālais pedagogs
(izglītības iestādes pārstāvis)
3) Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Noriku Segliņu
Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālajā sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm,
grāmatvedībai

Domes priekšsēdētājs
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