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
Nr.1.
2014.gada 29. janvārī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Una Sila,
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Ansis Roderts, Aldons Zumbergs
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, Saimnieciskā dienesta
vadītājs Andris Kojro, finanšu speciāliste Zinta Eizenberga, Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks,
redaktora vietniece Diāna Siliņa, izglītības speciālists Dinārs Neifelds
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtība:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu
izpildi un citām aktualitātēm
2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
3. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā
4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā
5. Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo iesaistīšanu apmācības
programmā - projektā „Esi līderis”
6. Par projektā “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas atstumtības
riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” sasniegto rezultātu
ilgtspējas turpināšanu 2015.gadā Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas
vidusskolā, Kolkas pamatskolā, nodrošinot atbalsta pasākumus sniedzošo
pedagogu darba samaksu
7. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sastāvu
8. Par pasākumu plānu Dundagā un Kolkā 2015.
9. Par telpu nomu Dundagas pilī
10. Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada
budžeta izpildi”
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”
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12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
13. Par Sociālā dienesta automašīnu
14. Par automašīnas pārdošanu izsolē
15. Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A/S „Kolka”
18. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
19. Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.
20. Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII „Kurzemīte”
21. Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu
22. Par nekustamā īpašuma JUGUMEGI lietošanas mērķa maiņu
23. Par nekustamā īpašuma DZILNAS lietošanas tiesību izbeigšanu
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Lateves Dravnieki”
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži”
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”
27. Par nekustamā īpašuma „Meļķi” sadalīšanu
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Meļķi”
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis informē par šādiem jautājumiem
1) Par atlīdzības noteikšanas noteikumu ieviešanu pašvaldības iestādēs
2) Par izglītības iestāžu finansēšanas problēmām
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par:
1) Par gaidāmajām izmaiņām izglītības iestāžu sistēmas finansēšanā;
2) par trūkumiem valsts izdotajos normatīvajos dokumentos (Izglītības likuma
17.pantā) un par pašvaldības izteiktajiem ierosinājumiem Saeimas juridiskajam
departamentam
3) Par 2015.gada budžeta sagatavošanas procesu u.c.

2.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
G.Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu
pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai”.
Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2. „Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras
jomā”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā
G.Laicāns
Pamatojums:
Likums “Par pašvaldībām”
10.pants. Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to
kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida
līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Par šā panta pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā
dome, kurai ar likumu uzdot pildīt šīs funkcijas.
Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas attiecīgās domes ekskluzīvajā
kompetencē un noteiktas ar šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā
kārtībā pašvaldībām nodotās funkcijas.
15.pants. Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas:
4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.)
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības
jomā”. Lēmums pievienots protokolam.
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5.§
Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo iesaistīšanu
apmācības programmā – projektā „Esi līderis”
G.Laicāns
Pamats:
Dundagas novada attīstības programmas rīcība par uzņēmējdarbības pamatu apguvi un
Dundagas vidusskolas attīstības plāns karjeras izglītībā, veicinot profesionālās ievirzes
programmu attīstību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo
iesaistīšanu apmācības programmā – projektā „Esi līderis””. Lēmums pievienots
protokolam.

6.§
Par projektā “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas atstumtības
riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” sasniegto rezultātu
ilgtspējas turpināšanu 2015.gadā Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas
vidusskolā, Kolkas pamatskolā, nodrošinot atbalsta pasākumus sniedzošo
pedagogu darba samaksu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats:
ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas atstumtības riska
grupu
integrācijai
izglītībā
Dundagas
novadā”,
vienošanās
Nr.
011/0035/IDP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/09
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par projektā “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” sasniegto rezultātu
ilgtspējas turpināšanu 2015.gadā Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas vidusskolā,
Kolkas pamatskolā, nodrošinot atbalsta pasākumus sniedzošo pedagogu darba
samaksu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Dundagas novada
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
nolikuma (apstiprināts ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu
Nr.355) 3.1.punkts
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
sadales komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par pasākumu plānu Dundagā un Kolkā 2015.
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa,
2.panta 2.daļas 1.- 8.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par pasākumu plānu Dundagā un Kolkā 2015.”. Lēmums
pievienots protokolam.

9.§
Par telpu nomu Dundagas pilī
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par telpu nomu Dundagas pilī”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības
2014.gada budžeta izpildi”
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada
pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi””. Lēmums pievienots protokolam.
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11.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamats
Dundagas novada domes 27.01.2010. saistošie noteikumi nr. 2 „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”.
Dundagas novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi nr. 9 „Par grozījumiem
Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā””.
Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmums nr. 310 16.§ „Par nodomu pagarināt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā”.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 4.daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā””. Lēmums pievienots
protokolam.

12.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
G.Laicāns
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta
otrā daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa, 25.2 panta pirmā un otrā daļa; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem””. Lēmums
pievienots protokolam.
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13.§
Par Sociālā dienesta automašīnu
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2015.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, L.Pavlovska, G.Pirvits,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par Sociālā dienesta automašīnu”. Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par automašīnas pārdošanu izsolē
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,Publiskās personas mantas atsavināšanas
likums, saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”. Lēmums pievienots
protokolam.

15.§
Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 15. punkts, 21.panta pirmās daļas 14. punkts, 41.
panta pirmās daļas 4. punkts, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta 6. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā”. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6. 1daļa, un 25.panta pirmās daļas
5,punkts.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A/S „Kolka”
G.Laicāns
Pamats
LR Uzņēmumu reģistrs. Likuma „Par nodokļiem un nodevām 20.panta 3.punkts;
Likuma „Par nodokļiem un nodevām 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A/S „Kolka””.
Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Kurzemes plānošanas reģiona 12.12.2014. vēstule Nr. 2-5.5/252/14 „Par pašvaldību
dotāciju plānošanas reģionam”.
2. Kurzemes plānošana reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts
(24.11.2014.)
3. Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.
G.Laicānam
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.”.
Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII „Kurzemīte”
G.Laicāns
Pamats
Pašvaldību likums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII „Kurzemīte””. Lēmums
pievienots protokolam.

21.§
Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu
G.Laicāns
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas
4.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu”. Lēmums pievienots
protokolam.

22. §
Par nekustamā īpašuma JUGUMEGI lietošanas mērķa maiņu
G.Laicāns
Pamats
1. I.Š. 26.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.11.2014. ar
Nr.DD-3-26.2/14/530-Š).
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts
un IV.nodaļā minētās prasības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma JUGUMEGI lietošanas mērķa maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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23. §
Par nekustamā īpašuma DZILNAS lietošanas tiesību izbeigšanu
G.Laicāns
Pamats
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.11.2014. vēstule Nr. 2-04K/1122.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23. un 25.panti.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par nekustamā īpašuma DZILNAS lietošanas tiesību
izbeigšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Lateves Dravnieki”
Pamats
1. S.Š. 09.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.01.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/7-Š).
2. Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmums Nr.264 (protokols Nr.15, 8.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, balsošanā nepiedalās S.Šnikvalde
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Lateves
Dravnieki””. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. I.G. 20.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.01.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/18-G).
2. Zemes ierīcības likuma 8. Panta 1. Daļas 3. Punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
1. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
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3. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži””.
Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1.
SIA „Ģeodēzists” 19.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
19.01.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/14-Ģ).
2.
Dundagas novada domes 2014. gada 18. decembra sēdes lēmums Nr.311 (protokols
Nr.19, 17.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”.
3.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi””. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par nekustamā īpašuma „Meļķi” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. L.P.-O. 12.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.01.2015.
ar Nr. DD-3-26.1/15/9-P).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi””. Lēmums pievienots protokolam.
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28.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Meļķi”
G.Laicāns
Pamats
1. L.P.-O. 12.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.01.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/10-P).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi””. Lēmums pievienots protokolam.

29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
29.1. Pamats
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa.
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
19.01.2015. vēstule Nr. 00900/005/2015-NOS (saņemta Dundagas novada pašvaldībā
21.01.2015., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/154/86).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”.
Lēmums pievienots protokolam.

29.2. Pamats
1.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3.
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
20.01.2015. vēstule Nr. 01039/005/2015-NOS (saņemta Dundagas novada pašvaldībā
26.01.2015., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/154/102).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”.
Lēmums pievienots protokolam.
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Sēde slēgta plkst. 14.03.
Protokols parakstīts 02.02.2015.

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
29.01.2015.

2.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
Nolūkā nodrošināt 2002.gadā dibinātā Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra
(turpmāk – Orķestris), kurā muzicē mūzikas skolu audzēkņi, darbības nepārtrauktību,
pēctecību un ilgtspēju, noteikt katras pašvaldības finansiālo un organizatorisko
atbildību, Talsu, Dundagas un Rojas novadu pašvaldības ir vienojušās par sadarbību
Orķestra darbības nodrošināšanu kalendārā gada ietvaros un vienu reizi gadā slēdz
attiecīgu sadarbības līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un saskaņā ar Dundagas
novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 15.janvāra
lēmumu, kā arī Finanšu komitejas 2015.gada 22.janvāra lēmumu,
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldību
par Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2015.gadā
(Līguma teksts pielikumā).
2.
Uzdot Finanšu speciālistei iekļaut Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
2015.gada budžetā finanšu līdzekļus 1 027.74 EUR (viens tūkstotis divdesmit septiņi
euro 74 centi) apmērā Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības
nodrošināšanai.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
Lēmumu nosūtīt:
1) Rojas novada pašvaldībai
2) Talsu novada pašvaldībai
Lēmumu nodot izpildei: Centrālajai administrācijai, Dundagas Mākslas un mūzikas
skolai

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2.
29.01.2015.

3.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
Mērķis
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,
amatiermākslas kolektīvu sekmīgu gatavošanos 2015.gada skatēm.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību
svētkos. Lai kolektīvi sagatavotos, darbs tiek koordinēts no Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra puses reģionu līmenī, ievērojot bijušo rajonu teritoriālo
iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbību koordinē
Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi 2015.gadā iespējams
nodrošināt, slēdzot Dundagas novada pašvaldībai ar Talsu novada pašvaldību
Sadarbības līgumu kultūras jautājumos. Līgums paredz Talsu pašvaldībai deleģētās
funkcijas, par kurām Dundagas pašvaldība maksā Talsu pašvaldībai kopējo summu gadā
Eur 1094,44 (viens tūkstotis četri simti trīs eiro un 65 centi), sadalot pa ceturkšņiem.
Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma sniegšanas izcenojuma.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras
jautājumos 2015.gadā, paredzot finansējumu € 1094.44 gadā.
2) Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.
Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldība
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.3.
29.01.2015.

4.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā
Pamatojums:
Likums “Par pašvaldībām”
11.pants. Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to
kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem
attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida
līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Par šā panta pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā
dome, kurai ar likumu uzdot pildīt šīs funkcijas.
Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas attiecīgās domes ekskluzīvajā
kompetencē un noteiktas ar šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā
kārtībā pašvaldībām nodotās funkcijas.
16.pants. Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas:
5) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.)
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā
(4) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.
Mērķis
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus, vienlaicīgi, pēc iespējas
kvalitatīvāk nodrošināt likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu
izglītības jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā.
Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 10. Pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu
par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Par šā panta
pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā dome, kurai ar
likumu uzdots pildīt šīs funkcijas. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punkts nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
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Dundagas novada dome sadarbības līgumu ar Talsu novada domi par Talsu novada
Izglītības pārvaldei deleģētām funkcijām slēgusi kopš novada izveidošanas. Līdz šim
Talsu un Dundagas novadiem nav bijušas pretenzijas par sadarbības kvalitāti.
Lai noteiktu līguma summu attiecīgajam gadam, tiek veikts aprēķins un noteiktas
vidējās viena skolēna izmaksas Talsu, Dundagas, Rojas, un Mērsraga novados un
aprēķināta katra novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.
Izcenojums funkciju sniegšanai
4. Darbinieku izmaksas:
Darba
Sociālai
alga
s
Amati
Likmes
mēnesī
nodokli
(EUR)
s (EUR)
Galvenais speciālists, izglītības
metodiķis, speciālists
pirmsskolas jautājumos,
5
4047,00
955,00
galvenais speciālists bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos,
interešu izglītības metodiķis.

Kopā
mēnesī
(EUR)

10
mēnešos
(EUR)

5002,00

50 20,00

5. Papildus izmaksas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

Pedagoģiski medicīniskā komisija (darba alga + sociālais
nodoklis)
Sakaru pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi (elektrība, ūdens, apkure)
Biroja preces – kancelejas preces
Kopēšana
Mācību priekšmetu olimpiāžu pasākuma organizēšana, goda
rakstu izgatavošana, tālākizglītības kursu, semināru
organizēšana u.c.
KOPĀ:
Izmaksas uz skolēnu skaitu:
Skolēnu skaits:
1.Talsu novads
3135
2. Dundagas novads 395
3. Rojas novads
346
4. Mērsraga novads 180
KOPĀ: 4056
Kopā:
Skolēnu
Novads
Mēnesī
Gadā
skaits

Dundagas novads

Summa
10 mēnešos
(EUR)
-

Aktivitāte

395

EUR 435,00

593,00
720,00
802,00
156,00
1223,00
3494,00

EUR/1 skoln.

EUR 5220,00

Sadarbības līgumā ietverto funkciju kopējās izmaksas ir EUR 5220.00 gadā.
Dundagas novada Dome nolemj:

EUR 1,10

18

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību izglītības
jautājumos 2015.gadā, paredzot finansējumu € 5220.00 gadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības speciālistam Dināram Neifeldam.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.4.
29.01.2015.

5.§
Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo iesaistīšanu
apmācības programmā – projektā „Esi līderis”
Pamats:
Dundagas novada attīstības programmas rīcība par uzņēmējdarbības pamatu apguvi un
Dundagas vidusskolas attīstības plāns karjeras izglītībā, veicinot profesionālās ievirzes
programmu attīstību.
Mērķis:
1.Realizēt Dundagas novada attīstības programmā norādītās rīcības, iesaistoties
profesionālā apmācības programmā - projektā „Esi līderis”.
2.Veicināt vidusskolēnu zināšanu un prasmju apguvi, lai motivētu apzinātai
karjerai.
Izvērtējums:
Pamatojoties uz Dundagas novada attīstības programmas norādēm, Dundagas
vidusskola vēlas iesaistīt vidusskolēnus profesionālās pilnveides apmācības programmā,
izmantojot projekta „Esi līderis” starpniecību. Tas ir Latvijas skolu projekts, kas dod
iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības
attīstībā.
Projekts paredz, ka skolēnam 1,5 gada laikā ir jāapgūst 7 mācību priekšmeti:
lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana,
menedžments. Katrā mācību priekšmetā ir 1 pārbaudes darbs. Galarezultātā skolēns
iegūst profesionālās pilnveides apliecību – uzņēmējdarbības pamati.
Projekta ietvaros skolēni piedalās projektu konkursos, biznesa spēlēs, praksē
zināmos Latvijas uzņēmumos.
Aptaujāti 10. un 11.klases skolēni, vēlmi apgūt papildus zināšanas izteikuši 16
skolēni.
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Pedagogi varēs apgūt dažādas bezmaksas profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmas.
Projekta izmaksas:
Laiks
Finansējums
vienam skolēnam
mēnesī EUR
Skolēnu skaits
Izmaksas EUR
Atalgojums
pedagogam
Kopā

2015.g. janvāris decembris

2016.janvāris - jūnijs

8,-

8,-

16
1536,504,- (0.1*420,-*12mēn) +
119,- (nod.)
2159,-

16
768,252,- (0.1*420,-*6mēn) +
59,- (nod.)
1079,-

Dundagas novada Dome nolemj:
1.Atbalstīt Dundagas vidusskolas iniciatīvu iesaistīt 10., 11. klases
vidusskolēnus projektā „Esi līderis”, piešķirot finansējumu EUR 1536,- .
2.Piešķirt atalgojumu pedagoga darba samaksai EUR 632,-, lai nodrošinātu
projekta realizāciju.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolas direktore A.Štrausa, finanšu
speciāliste Z.Eizenberga

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.5.
29.01.2015.

6.§
Par projektā “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas atstumtības
riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” sasniegto rezultātu
ilgtspējas turpināšanu 2015.gadā Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas
vidusskolā, Kolkas pamatskolā, nodrošinot atbalsta pasākumus sniedzošo
pedagogu darba samaksu
Pamats:
ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālas atstumtības riska
grupu
integrācijai
izglītībā
Dundagas
novadā”,
vienošanās
Nr.
011/0035/IDP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/09
Mērķis:
Nodrošināt realizētā projekta rezultātu uzturēšanu iespēju robežās
Izvērtējums:
Mazirbes speciālā internātpamatskola no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.
decembrim
īstenoja projektu “Atbalsts pasākumu īstenošana jauniešu sociālas
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” , par sadarbības
partneriem piesaistot Dundagas vidusskolu, Kolkas pamatskolu, Talsu pamatskolu,
Dundagas novada domi, biedrību “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas””.
Projekts paredz, ka tā īstenošanas gaitā sasniegtie rezultāti un iesāktie darbi iespēju
robežās tiks turpināti un uzturēti pēc ESF līdzfinansētā projekta pabeigšanas, plānojot
finanšu resursus no saviem budžeta līdzekļiem un papildus turpinot sadarbību ar
sadarbības partneriem pieredzes apmaiņas jautājumos.
Pēc projektā iesaistīto skolu finanšu resursu izvērtēšanas secināts, ka projekta
rezultātu ilgtspējas īstenošanai Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas vidusskolā un
Kolkas pamatskolā nepieciešams papildus finansējums pedagoga palīga, pagarinātās
dienas grupas skolotāja, izglītības psihologa, logopēda, koriģējošās vingrošanas
skolotāja, interešu izglītības skolotāja darba apmaksai.
Lūdzu rast iespēju piešķirt finansējumu 2 mācību semestriem (9 kalendārajiem
mēnešiem - janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, septembrī, oktobrī, novembrī,
decembrī) 2015.budžeta gada ietvaros šādi:
Darba
Skola
Amats
Likme
Stundas
samaksa
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Mazirbes
internātpamat
skola
Kolkas
pamatskola

Dundagas
vidusskola

Pedagoga
palīgs
Izglītības
psihologs
Skolotājs
logopēds
Koriģējošās
vingrošanas
skolotājs
Pedagoga
palīgs
Pagarinātās
dienas grupas
skolotājs
Interešu
izglītības
skolotājs
Koriģējošās
vingrošanas
skolotājs
Pagarinātās
dienas grupas
skolotājs

0.5

15

210.00

0.5

15

210.00

0.4

12

168.00

0.15

3.15

63.00

0.2

4.2

84.00

0.3

9

126.00

0.6

18

252

1.65

46.35

693.00

0.43

9

180.60

0.24

5

100.80

5

71.40

19

352.80
1255.80
1552.04
13968.36

0.17
0.84

Nepieciešamā kopējā summa projekta sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai
2015.budžeta gadā ir EUR 13968.36 (ar VSAOI).
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu projekta “Atbalsts pasākumu īstenošana jauniešu sociālas
atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā” sasniegto rezultātu
ilgtspējas nodrošināšanai 2015.budžeta gadā EUR 13968.36 (ar VSAOI).

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.6.
29.01.2015.

7.§
Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Dundagas novada
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
nolikuma (apstiprināts ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu
Nr.355) 3.1.punkts
Mērķis
Grozīt komisijas locekļu sastāvu
Izvērtējums
Dundagas novada dome ar 2013.gada 26.septembra lēmuma Nr.201 "Par interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu"
1.punktu apstiprināja Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu. Komisijas sastāvā tika iekļauts arī izglītības
speciālists Uldis Katlaps, kurš šobrīd pašvaldībā minētos un nekādus citus pienākumus
vairs neveic. Komisijas nolikuma 3.1.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj
izglītības speciālistu. Šobrīd izglītības speciālista amata pienākumus pilda Dinārs
Neifelds.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievēlēt Dināru Neifeldu (personas kods: ____________ - _____________) par Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas locekli
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Dināram Neifeldam
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.
29.01.2015.

8.§
Par pasākumu plānu Dundagā un Kolkā 2015.
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa,
2.panta 2.daļas 1.- 8.punkts
Mērķis
Nodrošināt kultūras pasākumu norisi Dundagas novada pašvaldībā.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā
atbilstoši dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām. Kolkas pagasta pārvaldes
struktūrvienība Tautas nams ir kultūras institūcija, kura realizē tās pamatmērķi –
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.
Ir sagatavots kultūras pasākumu plāna projekts 2015.gadam. Tajā ietverti pasākumi
bērniem, ģimenēm, senioriem, iedzīvotājiem, kuri sekmē tradicionālo kultūras vērtību
izplatīšanu, profesionālās mākslas pieejamībai, gadskārtu ieražas, Valsts svētki un
piemiņas dienas u.c.
Pielikumā Kolkas tautas nama Kultūras pasākumu plāna projekts 2015.gadam.
Tiek ierosināts kultūras sadarbības padomei izstrādāt metodiskos norādījumus
(stratēģiju) pasākumu organizēšanā novadā un finansējuma piešķiršanā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Kolkas tautas nama izstrādāto Kultūras pasākuma plānu 2015.gadam
par kopējo summu Eur 20245;
1. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils izstrādāto Kultūras pasākuma plānu
2015.gadam par kopējo summu Eur 23 421.
2. Lielajiem pasākumiem (izdevumu tāme no 1000 €) izdevumu tāmes apspriest
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdēs;
3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdēs sniegt pārskatu par
plāna realizēšanas gaitu 1x ceturksnī;
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai un Kolkas
pagasta pārvaldes vadītājam A.Pinkenam.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.8.
29.01.2015.

9.§
Par telpu nomu Dundagas pilī
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts,
7.punkts, 65.punkts, 67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo
mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt
maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā fonda
nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b)
apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli,
atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts).
Tātad: 1) nomas maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās
formulas; 2) nomas maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar
MK noteikumiem; 3) nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un
faktiskā stāvokļa novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl , kur
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12
NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

5635,70/4059,70 + 0,98)
12

=0,20 EUR/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt telpu nomas maksu Dundagas pils telpām 0,20 EUR/mēnesī bez PVN par m2;
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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10.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības
2014.gada budžeta izpildi”
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2014. gada budžeta
izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 29.01.2015. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2014. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 964 900 un izdevumu EUR 3 861 536 apmērā izpildi,
speciālā budžeta ieņēmumu EUR 125 835 un izdevumu EUR 155 381 apmērā izpildi,
ziedojumu budžeta ieņēmumu EUR 3 962 un izdevumu EUR 3 572 apmērā izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu EUR 210 440 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 337
apmērā, ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 5 285, kā arī datus par budžeta
deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas
klasifikācijai.
2014. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. ir EUR 148 895, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 41 791 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR
5 675.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošos noteikumus Nr.1
„Par Dundagas novada pašvaldības 2014. gada budžeta izpildi”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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11.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”
Pamats
1.
Dundagas novada domes 27.01.2010. saistošie noteikumi nr. 2 „Par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”.
2. Dundagas novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi nr. 9 „Par grozījumiem
Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā””.
3. Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmums nr. 310 16.§ „Par nodomu
pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā”.
4. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 4.daļa.
Mērķis
Pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajiem noteikumiem nr. 2
„Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā” un
24.03.2010. saistošajiem noteikumiem nr. 9 „Par grozījumiem Dundagas novada
pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”” Dundagas novada teritorijā ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšana aizliegta līdz 2015. gada 31. janvārim.
Dundagas novada dome 18.12.2014. sēdē ar lēmums nr.310 16.§ „Par nodomu
pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā”
nolēma atbalstīt nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Dundagas novadā, nenosakot termiņu.
Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. 4.daļu pašvaldība
informēja sabiedrību un publicēja paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu
pašvaldības izdotajā laikrakstā „Dundadznieks”, ievietoja paziņojumu savā mājaslapā
internetā un nosūtīja informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju ievieto savās
mājaslapās internetā.
Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš tika noteikts līdz 2015. gada 21.
janvārim. Tā kā iebildumi šajā laikā netika saņemti, tad tas ir uzskatāms par piekrišanu
aizlieguma noteikšanai.
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Lai pagarinātu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas
novadā ir nepieciešams izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 27.01.2010.
saistošajos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu Dundagas novadā”.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par
grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - Peldu iela 25,
Rīga, LV-1494.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.11.
29.01.2015.

12.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Pamats
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta
otrā daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa, 25.2 panta pirmā un otrā daļa; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punkts
Mērķis
Grozīt saistošos noteikumus, lai noteiktu: 1) kārtību, kādā pašvaldība maksā dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu
aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 2) likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.2 panta otrajā daļā minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā
arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu
pašvaldībai turpmāk jāmaksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa. Saskaņā ar minētā likuma 25.2 panta piekto daļu pašvaldība nosaka šā panta
otrajā daļā minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs
G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.12.
29.01.2015.

13.§
Par Sociālā dienesta automašīnu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2015.gada budžetu.
Mērķis
Sociālā dienesta nodrošināšana ar dienesta transporta līdzekli.
Izvērtējums
1) Sociālajam dienestam 2012.gadā tika iegādāta automašīna Dacia Duster VR 7755
operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Līzinga termiņš beidzas 2015.gada martā, bet 2014.
gada decembrī automašīna cieta ceļu satiksmes negadījumā un pēc ekspertu atzinuma
nav remontējama. Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu ir 252,37 EUR un PVN,
apdrošināšana mēnesī ir 23,76 EUR un PVN- kopējā summa ir 329,13 EUR. Ir
priekšlikums iegādāties jaunu šāda tipa automašīnu, kura pilnībā apmierina sociālā
dienesta vajadzības, nepārsniedzot ikmēneša maksājumu EUR 330.00 mēnesī un
sākotnējo iemaksu 1500.00 EUR.
Tiek rosināts rūpīgi izvērtēt automašīnas modeļa piemērotību Sociālā dienesta
vajadzībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju automašīnas iegādei
2) Iegādāties automašīnu līdz 16 tūkstošu eiro (summa norādīta bez PVN) vērtībā
operatīvajā līzingā.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.13.
29.01.2015.

14.§
Par automašīnas pārdošanu izsolē
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,Publiskās personas mantas atsavināšanas
likums, saistošie noteikumi par pašvaldības 2015.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības kustamās mantas lietderīga apsaimniekošana.
Izvērtējums
1) Kolkas pagasta pārvalde pašvaldības darbinieku un skolnieku pārvadāšanai izmantoja
8 vietīgu pasažieru mikroautobusu Peugeot Boxer 2006. gada izlaiduma, nobraukums
250000 km. Līdz brīdim, kad Kolkas pagasta pārvalde 2012.gadā iegādājās automašīnu
VW Amarok ar kravas kasti, autobuss tika izmantots arī saimniecisko darbu veikšanaivisi strādnieku pārvadājumi un darbi, kas saistīti ar ceļiem, liedagu, atkritumu un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tika veikti izmantojot šo transporta līdzekli ar
piekabi. Šādas pārlieku lielas slodzes rezultātā pastiprināti korodē virsbūve, tā ir
zaudējusi savu noturību, kustīgām daļām ir nepieļaujami liels brīvgājiens. Ziemas laikā
nav iespējams nodrošināt normālu temperatūru salonā. Lai autobusam nodrošinātu
nepieciešamāko atbilstību tehniskajiem noteikumiem, Peugeot serviss ir izstrādājis
remontdarbu tāmi, kurā durvju un blīvējumu remontam ir nepieciešami 970 EURO. Taču
virsbūves noturības uzlabošana par samērīgiem izdevumiem nav iespējama. Tuvākais
pakalpojumu sniedzējs, kas varētu nodrošināt šādu pakalpojumu atrodas 80 km.
attālumā, kas ir ļoti neizdevīgi. Bija priekšlikums iegādāties jaunu 8 vietīgu
mikroautobusu operatīvajā līzingā Kolkas pagasta pārvaldei skolēnu vešanai uz “Rūķu
namu”, uz mācību olimpiādēm, sacensībām, semināriem, darbinieku pārvadāšanai, kā arī
nelielu saimniecisku kravu- mācību līdzekļu, biroja tehnikas, mēbeļu, izstāžu
pārvadāšanai. Šāda jauna autobusa iegādes izmaksas varētu būt līdz 30000.00 EURO
atkarībā no cenu aptaujas rezultātiem. Šāds mikroautobuss ir iegādāts 2014.gada
decembrī-Opel Vivaro. Ir veikta Peugeot-Boxer tirgus vērtības noteikšana un tā ir 3800
EUR un to ir veicis sertificēts vērtētājs Aldis Abrickis, un ir priekšlikums pārdot to izsolē,
nosakot izsoles sākumvērtību 3800 EUR.
Dundagas novada Dome nolemj:
Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju automašīnas Peugeot-Boxer pārdošanai izsolē,
nosakot pārdošanas sākumvērtību 3800 EUR;
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, izsoļu un iznomāšanas komisijai
Domes priekšsēdētājs
G.Laicāns
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15.§
Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 15. punkts, 21.panta pirmās daļas 14. punkts, 41.
panta pirmās daļas 4. punkts, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta 6. punkts.
Mērķis
Nodrošināt svinīgu laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā vai pēc personas lūguma
citā piemērotā vietā.
Izvērtējums
1.Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. panta trešā daļa nosaka, ka
dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju;
2. Šā likuma otrā daļa nosaka, ka pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt
laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Svinīgas laulību reģistrācijas nodrošināšanai ir nepieciešams muzikālais
pavadījums, ziedi, sveces u.c. rekvizīti, līdz ar ko tie ir papildus izdevumi, kuru segšanai
pašvaldības var paredzēt to kā maksas pakalpojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 02.02.2015. noteikt maksu par Dundagas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumiem, ieskaitot PVN:
N.P.K.
1.

Nosaukums
Svinīga laulības reģistrācija (ar muzikālo pavadījumu)

Maksa EUR
35.0

2.

Svinīga laulības reģistrācija (bez muzikālā pavadījuma ar
ierakstu mūziku fonā )

10.0

3.

Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā
laulības reģistrācijai piemērotā vietā ( ar muzikālo
pavadījumu, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs)

100.0
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4.

Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā
laulības reģistrācijai piemērotā vietā ( bez muzikālā
pavadījuma, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs)

70.0

Atvieglojumi
1.
No maksas par pamatpakalpojumu (laulības ceremonijas norise dzimtsarakstu
nodaļas telpās) atbrīvoti laulības slēdzēji:
1. 100% apmērā – ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;
2. 50% apmērā – ja viens no laulības slēdzējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds vai
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu.
Maksu par pakalpojumu samaksā pirms tā saņemšanas Dundagas novada pašvaldības
kasē, Dzimtsarakstu nodaļā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.
Lēmums nododams izpildei: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ritai Langmanei
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Pamats
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6. 1daļa, un 25.panta pirmās daļas
5,punkts.
Mērķis
Dzēst nepiedzenamus nekustamā īpašuma nodokļa parādus.
Izvērtējums
Atbilstoši likuma ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6. 1daļai, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus
maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus nokavējuma naudas dzēš Valsta
ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6. 1daļā paredzētajā
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā
ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās
diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir
tiesīga vērst piedziņu, nav lielāks kā 15 €, t.sk., ja piedzenamā nodokļa parāda nav
vispār, kā arī trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Līdz ar to secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros
ir jādzēš gan nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām “25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Dzēšamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi (uz 29.janvāri):
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Īpašums

Persona

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Krasti
Jaunjomi
Atmatas
Priežmalas
Jūvgumegi
Druvas

Z

Bites

Z

Ievlejas 55

K.E.
SIA “Fresco Land”
SIA “Fresco Land”
SIA “Fresco Land”
SIA “Fresco ”
Pitraga baptistu
draudze
Pitraga baptistu
draudze
Š.Ā.

pamatparāds Nokavējuma
nauda
1,05
0,67
0
3,87
0
6,56
0
5,25
0
6,27
2,76
2,25

Kopā
1,72
3,87
6,56
5,25
6,27
5,01

4,35

3,58

7,93

9,27

5,73

15,00

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudas personām
pēc saraksta:
Īpašums
Persona
pamatparāds Nokavējuma Kopā
nauda
Z Krasti
K.E.
1,05
0,67
1,72
Z Jaunjomi
SIA “Fresco Land”
0
3,87
3,87
Z Atmatas
SIA “Fresco Land”
0
6,56
6,56
Z Priežmalas
SIA “Fresco Land”
0
5,25
5,25
Z Jūvgumegi
SIA “Fresco ”
0
6,27
6,27
Z Druvas
Pitraga baptistu
2,76
2,25
5,01
draudze
Z Bites
Pitraga baptistu
4,35
3,58
7,93
draudze
Z Ievlejas 55
Š.Ā.
9,27
5,73
15,00
1.
2. Publicēt Dundagas novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Nekustamā īpašuma nodokļa administratorei Līgai Apinei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A/S „Kolka”
Pamats
LR Uzņēmumu reģistrs. Likuma „Par nodokļiem un nodevām 20.panta 3.punkts;
Likuma „Par nodokļiem un nodevām 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešā daļa
Mērķis
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu A/S „Kolka”
Izvērtējums
Izvērtējot LR Uzņēmumu reģistra maksātnespējas reģistra informāciju,
konstatēts, ka A/S „Kolka”, reģistrācijas Nr.40003138938 ir likvidēta 2001.gada
27.jūnijā. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem.
A/S „Kolka” 17.12.1999. tika pasludināta maksātnespēja. Maksātnespējas
procesā nodokļu parāds netika samaksāts un 2014.gada 29.janvārī A/S „Kolka”
nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir € 467.35, tai skaitā
Personīgā konta nr.

Pamatparāds

Nokavējuma nauda

Kopā

2604

6.25

3.05

9.30

3721

275.48

182.57

458.05

Kopā

281.73

185.62

467.35

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Dzēst likvidētajai A/S „Kolka” ( reģistrācijas Nr. .40003138938 ) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
-„Atpūtas”, kadastra Nr.8862 007 0209 - € 9.30, tai skaitā pamatparāds € 6.25 un
nokavējuma nauda € 3.05
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-A/S Zivju pārstrādes kompānija Kolka, kadastra Nr.8862 507 0010 - € 458.05, tai skaitā
pamatparāds € 275,48 un nokavējuma nauda € 182.57, pavisam kopā € 467.35 ( četri
simti sešdesmit septiņi euro un 35 centi).
2.
Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt informācijas par nodokļu
parāda dzēšanu publicēšanu Dundagas novada pašvaldības mājaslapā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma administratorei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

38

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.17.
29.01.2015.

18.§
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
Pamats
1. Kurzemes plānošanas reģiona 12.12.2014. vēstule Nr. 2-5.5/252/14 „Par
pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”.
2. Kurzemes plānošana reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts
(24.11.2014.)
3. Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts.
Mērķis
Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes
plānošanas reģiona (turpmāk - KPR) 12.12.2014. vēstuli Nr. 2-5.5/252/14 „Par
pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā ir norādīts, ka 2014. gada 10. decembrī
KPR attīstības padomes sēdē (turpmāk - sēde) skatīja jautājumu par pašvaldību
līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2015. gadam.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu Plānošanas
reģionu finansēšanas avoti var būt pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības
budžeta vai dotācija no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas
reģiona noslēgtajiem līgumiem.
Ņemot vērā Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu, kā arī minētās
sēdes laikā panākto vienošanos par līdzfinansējumu 1500 EUR apmērā un
atbalstāmajiem līdzfinansējuma izlietojuma virzieniem (1. pielikums), KPR lūdz
pašvaldību izskatīt jautājumu par līdzfinansējumu KPR 2015. gadam domes sēdē un
informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu.
KPR Attīstības programmas 2015.-2020. gadam (turpmāk – KPR Attīstības
programma) projekta (24.11.2014.) Rīcības plānā ir doti rīcību virzieni un to ietvaros
plānotās KPR darbības, kuras plānots veikt turpmāko 6 gadu periodā un kuru realizācijā
būtu ieinteresēta arī pašvaldība (2. pielikums).
Dundagas novada Dome nolemj:
Paredzēt 2015. gada budžetā 1500 EUR kā dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
(pielikums Nr.2).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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19.§
Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.
Pamatojums
Līgumi par funkciju deleģēšanu komunālo
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

pakalpojumu

sniedzējiem

SIA

Mērķis
Atbalstīt ūdenssaimniecības uzņēmumus
Izvērtējums
Likumā “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir iedzīvotāju apgāde
ar ūdeni un kanalizācijas sistēmu uzturēšana. Lai uzņēmumi varētu sekmīgi nodrošināt
ūdensapgādes pakalpojumu Dundagas, Kolkas un Jaundundagas ciemu iedzīvotājiem,
nepieciešams finansiāls atbalsts, lai atvieglotu uzņēmumu saimniecisko darbību. Šāds
atbalsts tiek sniegts no 2008.gada. 2014.gadā par centralizētajā ūdensapgādes tīklā
piegādāto ūdeni piešķirtais finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA
“Ziemeļkurzeme” 398.00 EUR mēnesī un SIA “Kolkas ūdens” bija 327.00 EUR mēnesī.
Dundagā un Jaundundagā 2014.gadā patērētais ūdens daudzums ir 71341 m³, kas ir par
4000 m³ vairāk kā 2013.gadā, Kolkā 2014.gadā patērētais ūdens daudzums ir 94121 m³,
kas ir par 6900 m³ mazāk kā 2013.gadā Vēlams 2015.gadā saglabāt šo atbalstu
2015.gadā iepriekšējā gada līmenī.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu pašvaldības kapitālsabiedrībām, komunālo
pakalpojumu sniedzējiem, SIA “Ziemeļkurzeme” 398.00 EUR mēnesī un SIA “Kolkas
ūdens” 327.00 EUR mēnesī 2015.gadā par centralizētajā ūdensapgādes tīklā piegādāto
ūdeni.
Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei: CA grāmatvedībai

Domes priekšsēdētājs
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20.§
Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII „Kurzemīte”
Pamats
Pašvaldību likums
Mērķis
Nodrošināt pirmsskolas pieejamību visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem
Izvērtējums
Rindā uz 2014./2015.m.g. iestādē stāv 7 bērni vecumā no 1,5 g. ( bērnudārzs
nepieciešams no š.g.februāra ). Rindā jau uz 2015./2016.m.g. ( uz šo datumu) jau
pieteikušies 25 bērni ( vecumā no 1,5 g.v.).
Tā kā telpās ir nepieciešams veikt remontu, neatkarīgi no to plānotā pielietojuma,
atvēlēt līdzekļus 2015.gada budžetā telpu remontam pēc sastādītās tāmes, veicot
iepirkumu;
Iekams nav pilnīgi skaidri dati par reālu grupiņas atvēršanas nepieciešamību ar
2015.gada septembri, par finansējuma piešķiršanu personālam un telpu aprīkojumam
skatīt pie budžeta grozījumiem (maijā/jūnijā) SIK komitejas sēdē.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) 2015.gada budžetā paredzēt finansējumu PII „Kurzemīte” 7.grupas telpu
remontam pēc sastādītās tāmes
2) par 7. grupiņas atvēršanas nepieciešamību ar 2015.gada septembri, par
finansējuma piešķiršanu personālam un telpu aprīkojumam skatīt pie budžeta
grozījumiem (maijā/jūnijā) SIK komitejas sēdē.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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21.§
Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas
4.punkts
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā tiek iznomātas noteiktas pašvaldības nedzīvojamās telpas
Izvērtējums
Ir saņemti priekšlikumi noteikt kārtību, kādā iznomājamas pašvaldības
nedzīvojamās telpas, piemēram, sporta, veselības u.tml. vajadzībām. Izvērtējot situāciju
konstatēts, ka noteiktos gadījumos iespējams iznomāšanas kārtību noteikt vienkāršāku
un efektīvāku.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegto iekšējo noteikumu „Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu”
projektu (pievienots pielikumā).
2. Atcelt Dundagas novada domes 2009.gada 25.novembra lēmuma Nr.274 "Par atbalstu
sportam" 1.punktu.
3. Uzdot Centrālajai administrācijai līdz 2015.gada 15.oktobrim iesniegt domei pārskatu
par esošo situāciju nedzīvojamo telpu iznomāšanā un priekšlikumus turpmākai rīcībai
saistībā ar nedzīvojamo telpu iznomāšanu (tajā skaitā, priekšlikumus nomas objektu un
nomas maksu aktualizācijai).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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22. §
Par nekustamā īpašuma JUGUMEGI lietošanas mērķa maiņu
Pamats
1. I.Š. 26.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.11.2014. ar
Nr.DD-3-26.2/14/530-Š).
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts un
IV.nodaļā minētās prasības.
Mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi I.Š. 26.11.2014.
iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.11.2014. ar Nr.DD-326.2/14/530-Š), kurā tiek lūgts pārskatīt un mainīt nekustamā īpašuma „Jugumegi”
lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” uz „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” un „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
I.Š. īpašumā Kolkas ciemā Kolkas pagastā atrodas 0,91 ha liels nekustamais īpašums
„Jugumegi” ar kadastra numuru 8862 007 0087 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Jugumegi”), kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007
0087.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” nekustamais
īpašums „Jugumegi” atrodas „Individuālo dzīvojamo māju teritorijā (IDz), kurā
noteiktais zemes vienības primārais izmantošanas veids ir savrupmāja ar piemājas
saimniecību, lai ražotu laukkopības un lopkopības produktus savam patēriņam, bet
sekundārais citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijai, nekustamajam īpašumam
„Jugumegi” 0,91 ha platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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17.7..punktu lietošanas mērķi maina ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un
tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Dundagas novada Dome nolemj:
Mainīt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Jugumegi” ar kadastra Nr. 8862 007 0087
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087, nosakot to - „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0601) 0,25 ha platībā un - „zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101) 0,66 ha platībā.
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) I.Š. xxxx, Dundagas novads, LV – 3275.
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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23. §
Par nekustamā īpašuma DZILNAS lietošanas tiesību izbeigšanu
Pamats
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.11.2014. vēstule Nr. 2-04K/1122.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23. un 25.panti.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pants.
Mērķis
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 25.panta prasību izpilde.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība saņēmusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā
nodaļas vēstuli, kurā tiek prasīts izvērtēt jautājumu par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Dundagas virsmežniecībai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862
002 0147, kura ietilpst īpašuma „Dzilnas” , Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads,
kadastra numurs 88620020147, sastāvā un pieņemt lēmumu par šīs zemes vienības
piekritību. Saskaņā ar Talsu rajona Kolkas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.45F
Dundagas virsmežniecībai piešķirta zeme 1,0 ha platībā. Saskaņā ar Kadastra
informācijas sistēmu, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantam,
2014.gada 10.novembrī nekustamam īpašumam Dzilnas, Kolkas pagasts, Dundagas
novads, kadastra numurs 88620020147, tikusi veikta datu labošanu. Būvēm ar kadastra
apzīmējumiem
88620020147001,
88620020147002,
88620020147003,
88620020147004, 88620020147006, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 88620020147, labots piederības statuss no – pieder zemes īpašniekam, uz
piederības statusu – piederība nav noskaidrota, jo reģionālajā nodaļā nav iesniegti būves
piederību apliecinoši dokumenti.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.punktu, juridiskajām un fiziskajām
personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, jo nav izpildītas neviena no četrām šī punkta prasībām.
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa rīcībā nav informācijas, ka Dundagas
virsmežniecība būtu izpildījusi iepriekš minētās likuma prasības, lietošanas tiesības uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620020147 ir izbeidzamas.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ punkts nosaka, ka ja pašvaldība lēmumu par zemes
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piekritību pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas
pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita
rezerves zemes fondā.

Dundagas novada Dome nolemj:
Izbeigt lietojuma tiesību uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620020147.
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļai.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālists

Domes priekšsēdētājs
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24.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Lateves Dravnieki”
Pamats
1. S.Š. 09.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.01.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/7-Š).
2. Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmums Nr.264 (protokols Nr.15, 8.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” (kadastra Nr. 8850 010 0009) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmums Nr.264 (protokols Nr.15, 8.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki” tika atļauts
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” (kadastra Nr.
8850 010 0009) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010, sadalot to
divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 010 0010 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes
ierīcības projekts paredz atdalīt no nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010 atsevišķu zemes vienību 2,0 ha
platībā, kurai paredzēts piešķirt nosaukumu „Latdravnieki.
Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no valsts vietējā autoceļa V1381
Mazirbe-Vīdale-Kaļķi.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” ar
kadastra Nr. 8850 010 0009 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010
sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
1.1. 60,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 atstāt nosaukumu „Lateves Dravnieki” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
1.2. 2,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Latdravnieki” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101)
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Adresātam atdodams personīgi pašvaldībā.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

48

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.24.
29.01.2015.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži”
Pamats
1. I.G. 20.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.01.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/18-G).
2. Zemes ierīcības likuma 8. Panta 1. Daļas 3. Punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5.
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
6.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pīlādži” ar kadastra Nr. 8862 009 0002 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pīlādži”) kopplatība ir 0,65 ha, tas atrodas Ušu ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002.
Nekustamā īpašuma „Pīlādži” īpašnieks I.G. vēlas nekustamā īpašuma „Pīlādži” 0,65 ha
lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002, kuru 0,46 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,03 ha meži, 0,11 ha zem ēkām, 0,03 ha zem ceļiem un
0,05 ha citas zemes, sadalīt divās daļās, katru aptuveni 0,325 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” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7) un
25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas
plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21), nekustamā īpašuma
„Pīlādži” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG).
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Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3. punkts
nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība sadalīšanas
rezultātā būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 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.
„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 233. Punktu atļauts sadalīt, ja pēc sadalīšanas
izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un ja pēc sadalīšanas
izveidoto zemes vienību (parceles) vidējais platums nav mazāks par 30 m ielas (ceļa) frontē.
Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no valsts reģionālā autoceļa P131 Tukums–
Ķesterciems–Mērsrags–Kolka, tālākā pa plānotu ceļa servitūtu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pīlādži” (kadastra Nr. 8862
009 0002) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002, sadalot to divās daļās (1.
Pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām pa plānotu servitūta ceļu.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: I.G.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.25.
29.01.2015.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”
Pamats
1.
SIA „Ģeodēzists” 19.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
19.01.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/14-Ģ).
2. Dundagas novada domes 2014. gada 18. decembra sēdes lēmums Nr.311 (protokols
Nr.19, 17.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Pārkārtot nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0135 robežas.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 18. decembra sēdes lēmumu Nr.311 (protokols
Nr.19, 17.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi” tika
atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra Nr. 8850
001 0010 (turpmāk – nekustamais īpašums „Vārpas”) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr.
8850 001 0135 (turpmāk – nekustamais īpašums „Strautmaļi”) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 001 0135 robežu pārkārtošanai.
Nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un
nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts robežu pārkārtošanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes
robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts paredz
atdalīt no nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011
atsevišķu zemes vienību 0,35 ha platībā, kuru paredzēts pievienot nekustamā īpašuma
„Strautmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135.
Piekļuvi abām zemes vienībai ir iespējams nodrošināt no dabā esoša ceļa, kas pēc zemes
ierīcības projekta var kalpot par pamatu ceļa servitūta nodibināšanai. Plānotā ceļa servitūta
teritorija pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P124 (Ventspils - Kolka).
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Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra Nr.
8850 001 0010 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un nekustamā
īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr. 8850 001 0135 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0135 robežu pārkārtošanai.
2. Atļaut apvienot no nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0011 atdalīto 0,35 ha lielo zemes vienību ar 3,61 ha lielo nekustamā īpašuma
„Strautmaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135.
3. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
3.1. apbūvētajai 10,5 ha lielajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011
atstāt nosaukumu „Vārpas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
1.2.
no nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0011 atdalītajai 0,35 ha lielajai apbūvētajai zemes vienībai pēc apvienošanas
ar 3,26 ha lielo nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 001 0135 atstāt nosaukumu „Strautmaļi” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. ventspils@geodezists.lv un atdodams personīgi pašvaldībā.
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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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.26.
29.01.2015.

27.§
Par nekustamā īpašuma „Meļķi” sadalīšanu
Pamats
1. L.P.-O. 12.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.01.2015.
ar Nr. DD-3-26.1/15/9-P).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Meļķi” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Meļķi”) kopplatība ir 59,2 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 9,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0050, kuru 8,4 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,6 ha zem
ūdens, 0,3 ha zem ēkām un 0,1 ha zem ceļiem;
2) 5,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0051, kuru 5,0 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,3 ha
krūmāji;
3) 20,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0052, kuru 11,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 8,5 ha
meži un 0,5 ha zem ūdens;
4) 24,2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0053, kuru 3,27 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 18,13 ha
meži, 2,5 ha krūmāji, 0,1 ha zem ēkām un 0,2 ha zem ceļiem.
Nekustamā īpašuma „Meļķi” īpašniece Lita Pakalne-Ozola lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Meļķi”, no tā atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0050 un 8850 015 0051, piešķirot tiem nosaukumu „Dižmeļķi”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju
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nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes
platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0050 un 8850 015 0051.
2. Nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 015 0052 un 8850 015 0053 pēc sadalīšanas atstāt
nosaukumu „Meļķi”.
3. Nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 015 0050 un 8850 015 0051 pēc sadalīšanas piešķirt
nosaukumu „Dižmeļķi”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2. L.P.-O.: xxxx., Vecpiebalgas nov., LV-4118.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.27.
29.01.2015.

28.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Meļķi”
Pamats
1. L.P.-O. 12.01.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.01.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/10-P).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Meļķi”) kopplatība ir 59,2 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0050, 8850 015 0051,
8850 015 0052, 8850 015 0053.
Nekustamā īpašuma „Meļķi” īpašniece Lita Pakalne-Ozola vēlas nekustamā īpašuma
„Meļķi” 20,3 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0052, kuru 11,3
ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 8,5 ha meži un 0,5 ha zem ūdens
sadalīt, atdalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi no meža.
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 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi
Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”
(turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Meļķi” zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu
8850 015 0052 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu
teritorija” (M).
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Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās
ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā
(L) ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Meļķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0052 trijās daļās veidotos aptuveni 4,5 ha, 4,0 ha un 11,8 ha lielas zemes
vienības, līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām
prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama
pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo
un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai
situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura
uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, par
detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meļķi” ar
(kadastra
Nr. 8850 015 0050) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0052,
sadalot to trijās daļās (1.pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: L.P.-O., xxxxx., Vecpiebalgas nov., LV-4118.
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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.28.
29.01.2015.

29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
29.1. Pamats
1.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3.
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
19.01.2015. vēstule Nr. 00900/005/2015-NOS (saņemta Dundagas novada pašvaldībā
21.01.2015., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/154/86).
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
R.R. īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 06.12.2006. ir nekustamais īpašums
„Bērzlīdumi” ar kadastra Nr. 8850 015 0097. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu
zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000070547.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
1. un 2.daļu R.R.ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka,
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas.
R.R. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 06.02.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bērzlīdumi” € 111.85 , tajā skaitā nokavējuma nauda €
38.25.
Dundagas novada pašvaldība 21.01.2015. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses
Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/86), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda
esamību nekustamam īpašumam „Bērzlīdumi” uz izsoles dienu – 2015.gada 06.februāri, jo uz
minēto R.R. īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada
pašvaldības tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no R.R., personas kods xxxxxx, par īpašumu „Bērzlīdumi” nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu € 73.60 (septiņdesmit trīs euro un 60 centi) un nokavējuma naudu €
38.25 (trīsdesmit astoņi euro un 25 centi), kopā € 111.85 (viens simts vienpadsmit euro un 85
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo mantu un nekustamo īpašumu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
Lēmums nosūtāms:
1. R.R. – nav deklarētas adreses,
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam.

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.1.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.29.
29.01.2015.

29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
29.2. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa.
3.
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
20.01.2015. vēstule Nr. 01039/005/2015-NOS (saņemta Dundagas novada pašvaldībā
26.01.2015., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/154/102).
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
J.K. īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 19.09.2005. ir nekustamais īpašums
„Bitenieki” ar kadastra Nr. 8850 009 0033. Īpašuma piederība reģistrēta Dundagas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000037394.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
1. un 2.daļu J. K. ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka,
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas.
J.K. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 06.02.2015. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bitenieki” € 82.43 , tajā skaitā nokavējuma nauda
€27.60
Dundagas novada pašvaldība 26.01.2015. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses
Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/102), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda
esamību nekustamam īpašumam „Bitenieki” uz izsoles dienu – 2015.gada 06.februāri, jo uz
minēto J.K. īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada
pašvaldības tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piedzīt no J.K., personas kods xxxxxxxxx, par īpašumu „Bitenieki” nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu € 54.83 (piecdesmit četri euro un 83 centi) un nokavējuma naudu €
27.60 (divdesmit septiņi euro un 60 centi), kopā € 82.43 (astoņdesmit divi euro un 43 centi)
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
mantu un nekustamo īpašumu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu € 2.85
1.Lēmums nosūtāms:
J.K. –xxxxxx, Kandavas novads, LV-3120
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam..

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

Dundagas novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi Nr._____
Dundagas novada Dundagas pagastā
2014.gada __________ (prot. Nr._____, 4.§)

„Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72 panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās
daļas 4.punktu
1.
Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iznomātas iekšējo noteikumu pielikumā
noteiktās pašvaldības nedzīvojamās telpas (turpmāk – nomas objekts), ja nomas objektu
nelūdz nodot nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir īslaicīgs regulārs vai īslaicīgs
neregulārs raksturs (piemēram, noma trīs stundas dienā divas dienas nedēļā, vienreizēja noma
trīs stundas), un nomas līguma termiņš nepārsniedz vienu gadu.
2.
Iekšējo noteikumu pielikumā noteiktajām telpām nomas maksu nosaka 50 procentu
apmērā, ja nomas objektu iznomāt lūdz biedrības, nodibinājumi, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, ir sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības,
zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides
aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it
īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.
3.
Iekšējo noteikumu pielikumā noteiktajām telpām nomas maksu nenosaka (nosaka
bezatlīdzības lietošanu), ja gadījums atbilst kādam no Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrā daļā minētajiem izņēmuma gadījumiem
vai citiem domes noteiktiem izņēmuma gadījumiem, tas ir:
3.1. pašvaldība nomas objektu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai;
3.2. pašvaldības dome lēmusi privātpersonai deleģēt (kādu no likuma "Par pašvaldībām"
15.pantā noteiktajās funkcijās ietilpstošu) uzdevumu un nomas objekts izmantojams šī
uzdevuma pildīšanai;
3.3. citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts publiskas personas mantu
nodot bezatlīdzības lietošanā;
3.4. pašvaldība nomas objektu nodod lietošanā personai, kurai dome attiecīgajā gadā
piešķīrusi finanšu līdzekļus;
3.5. pašvaldība nomas objektu nodod lietošanā Dundagas novada pensionāru vai personu
ar invaliditāti pasākumu rīkošanai;
3.6. pašvaldība nomas objektu nodod lietošanā Dundagas novada pašdarbības kolektīviem
un komandām, kas saskaņā ar pašvaldības uzdevumu pārstāv pašvaldību skatēs, koncertos,
sacensībās u.tml. pasākumos.
4.
Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļa
nodrošina nomas objektu un nomas maksas aktualizāciju ne retāk kā reizi gadā, bet ne vēlāk

kā trīs mēnešu laikā pēc ietekmējošo faktoru iestāšanās. Aktualizācija tiek veikta, iesniedzot
pašvaldības domē iekšējo noteikumu pielikuma grozījumus.
5.
Pretendentiem, kas vēlas nomāt iekšējo noteikumu pielikumā noteiktos nomas
objektus, jāiesniedz rakstisku iesniegumu Centrālajā administrācijā, pagasta pārvaldē vai
iestādē, kuras lietošanā nodota iznomājamā telpa. Iesniegumā norādāma pretendenta un/vai
gadījuma atbilstība iekšējo noteikumu nosacījumiem. Centrālās administrācijas Nekustamo
īpašumu un projektu ieviešanas nodaļa sagatavo iesnieguma veidlapu un nodrošina tās
pieejamību pretendentiem.
6.
Informācijas nepārtrauktu publicēšanu pašvaldības interneta vietnē par iekšējo
noteikumu pielikumā noteiktajiem nomas objektiem un aktuālajām iespējām tos nomāt
nodrošina Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļa, kas
tai nepieciešamo informāciju iegūst no iestādēm, kuru lietošanā nodotas iznomājamās telpas.
7.
Lēmumu par nomas objekta iznomāšanu konkrētai personai pieņem iestāde, kuras
lietošanā nodota iznomājamā telpa, ja lēmumprojekts saskaņots ar Centrālās administrācijas
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļu.
8.
Līgumu par nomas objekta iznomāšanu konkrētai personai slēdz iestāde, kuras
lietošanā nodota iznomājamā telpa, ja līgumprojekts saskaņots ar Centrālās administrācijas
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļu.
9.

Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

Pielikums
Dundagas novada pašvaldības domes
2014.gada ___.__________ iekšējiem noteikumiem
Nr.___ „Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu”
Pašvaldības nedzīvojamās telpas
Nr.p.k.

Nomas objekta veids

Nomas objekta adrese

Cita nomas objektu
raksturojoša informācija

Nomas maksas
apmērs stundā,
EUR ar PVN

Nomas objekta
apskates
pieteikšanas kārtība

(nomas maksai var tikt
pieskaitīti citi maksājumi,
piemēram, par komunālajiem
pakalpojumiem, maksa par
elektroenerģiju u.tml., ja
nomnieks plāno izmantot vai
izmanto minētos
pakalpojumus vairāk kā
iestādes ikdienas apmeklētāji
un darbinieki)

1.

Sporta
zāle
vidusskolas ēkā

Dundagas Dundaga, Talsu iela 18

Lielā skolā

4,00

t.63232192

2.

Aktu
zāle
vidusskolas ēkā

Dundagas Dundaga, Talsu iela 18

Lielā skolā

4,00

t.63232192

3.

Sporta
zāle
vidusskolas ēkā

Dundagas Dundaga, Skolas iela 8

Mazā skolā

4,00

t.63232192

4.

Aktu
zāle
vidusskolas ēkā

Dundagas Dundaga, Skolas iela 8

Mazā skolā

4,00

t.63232192

5.

Klašu telpas
vidusskolā

Dundagas Dundaga, Talsu iela 18 un Lielā skolā un mazā
Saules ielā 8
skolā

4,00

t.63232192

6.

Dažādas telpas Mazirbes “Mazirbes skola”, Mazirbe,
internātpamatskolā
Dundagas novads

Mazirbes
internātpamatskolā

4,00

t.63255096

7.

Aktu zāle ar ēdnīcu Kolkas «Kolkas pamatskola», Kolka, Kolkas pamatskolā
pamatskolā
Dundagas novads

4,00

t.63220576

8.

Klašu
telpas
pamatskolā

Kolkas «Kolkas pamatskola», Kolka, Kolkas pamatskolā
Dundagas novads

4,00

t.63220576

9.

Lielā zāle Kolkas tautas Tautas nams, Kolka, Dundagas Kolkas tautas namā
namā
nov.,

20,00

t.63220519

10.

Mazā zāle Kolkas tautas Tautas nams, Kolka, Dundagas Kolkas tautas namā
namā
nov.,

15,00

t.63220519

11.

Lielā zāle Dundagas pilī

Pils iela 14, Dundaga

Dundagas pilī

20,00

t.29478393

12.

Mazā zāle Dundagas pilī

Pils iela 14, Dundaga

Dundagas pilī

15,00

t.29478393

13.

Kolonzāle Dundagas pilī

Pils iela 14, Dundaga

Dundagas pilī

15,00

t.29478393

14.

Ekspozīciju telpa Dundagas Pils iela 14, Dundaga
pilī

Dundagas pilī

15,00

t.29478393

15.

Garderobe Dundagas pilī Pils iela 14, Dundaga
(2.stāvā)

Dundagas pilī

10,00

t.29478393

16.

Aizskatuve Dundagas pilī Pils iela 14, Dundaga
(2.stāvā)

Dundagas pilī

15,00

t.29478393

17.

Salons
jauniešu
Dundagas pilī

mītnē Pils iela 14, Dundaga

Dundagas pilī

15,00

t.29478393

18.

Virtuve Dundagas pilī

Pils iela 14, Dundaga

Dundagas pilī

7,00

t.29478393

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

Pielikums
Talsu novada domes
29.12.2014. lēmumam Nr.644
SADARBĪBAS LĪGUMS NR. _____
par sadarbību starp Talsu novada pašvaldību
un Dundagas novada pašvaldību kultūras jautājumos
Talsos,

2014.gada 15.janvārī

Talsu novada pašvaldība (reģ.nr.90009113532), tās domes priekšsēdētāja
Aivara Lācarus personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā –
Talsu pašvaldība, no vienas puses, un
Dundagas
novada
pašvaldība
(reģ.nr.90002644930),
tās
domes
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu,
turpmāk tekstā – Dundagas pašvaldība, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi
saukta Puse/Puses, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Ar šo līgumu Talsu pašvaldība un Dundagas pašvaldība kļūst par sadarbības
partneriem, uzņemoties saistības, kas noteiktas šajā līgumā noteikto funkciju
veikšanai (1.pielikums).
1.2. Lai realizētu šī līguma 1.1.punktā minētās funkcijas, Dundagas pašvaldība reizi
ceturksnī maksā Talsu pašvaldībai 273.61 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro
61 centi) ieskaitot nodokļus. Kopējā summa gadā 1 094.44 EUR (Viens tūkstotis
deviņdesmit četri euro 44 centi) Maksa ceturksnī tiek aprēķināta saskaņā ar
Līgumam pievienoto izcenojumu (2.pielikums).
1.3. Dundagas pašvaldība apmaksā Talsu pašvaldības iesniegto rēķinu 10 dienu laikā
pēc tā saņemšanas.
2. Pušu tiesības un pienākumi.
2.1. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus Līguma realizācijai.
2.2. Puses uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un
koordinē darbu, lai izpildītu šo vienošanos.
2.3. Talsu pašvaldība apņemas nodrošināt 1.1.punktā minēto funkciju izpildi.
2.4. Dundagas pašvaldība apņemas savlaicīgi pārskaitīt maksu par funkciju izpildi
Talsu pašvaldībai.
3. Līguma darbības laiks un kārtība
3.1. Līgums ir spēkā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.
3.2. Pusēm ir tiesības lauzt šo līgumu, rakstveidā informējot par to otru pusi ne
mazāk kā trīs mēnešus iepriekš.
4. Īpaši noteikumi.
4.1. Līgums ir saistošs Talsu pašvaldības un Dundagas pašvaldības darbības
pārņēmējiem.
4.2. Visi strīdi, kuri rodas starp līguma slēdzējiem, risināmi pārrunu ceļā, bet ja
vienošanās netiek panākta, tiesā.
4.3. Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami tikai rakstveidā un tie
pievienojami līgumam kā pielikumi, abām pusēm vienojoties.
4.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros un atrodas pie katras no līguma slēdzēju
pusēm.
4.5. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
5.Pušu paraksti un rekvizīti
Talsu novada dome
Dundagas novada dome
Reģ.Nr.90009113532
Reģ. Nr. LV90009115209
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag.,
Banka: AS SEB banka
Dundagas nov., LV-3270
Konts: LV49UNLA0028700130033
Banka:
Konts:
___________________
/A. Lācarus/

__________________
/G. Laicāns/

1.pielikums
sadarbības līgumam Nr. ______ starp
Talsu novada pašvaldību un
Dundagas novada pašvaldību
kultūras jautājumos

Talsu novada pašvaldībai deleģētās funkcijas

1. Organizēt Dundagas novada kultūras centru koru piedalīšanos un izvērtēšanu
Talsu koru apriņķa koru skatē 2015.gada 14.martā.
2. Organizēt Dundagas novada kultūras centru deju kolektīvu piedalīšanos un
izvērtēšanu Talsu deju kolektīvu apriņķa deju kolektīvu skatē 2015.gada
7.martā.
3. Organizēt Dundagas novada kultūras centru koru un deju kolektīvu
piedalīšanos Talsu koru apriņķa koru un Talsu deju apriņķa deju kolektīvu
kopmēģinājumos 2015.gadā vismaz vienu reizi ceturksnī.
4. Organizēt 2015.gadā Talsu koru apriņķa koru 2 (divas) meistarklases.
5. Organizēt 2015.gadā Talsu deju apriņķa deju kolektīvu 2 (divas)
treniņstundas/deju precizēšanas mēģinājumus.
6. Organizēt Dundagas novada kultūras centru koru nozares, deju nozares,
folkloras nozares kolektīvu piedalīšanos iepriekš minēto amatiermākslas
nozaru metodisko apvienību organizētajos tālākizglītības kursos, semināros,
pasākumos un norisēs Talsos, 2015.gadā.
7. Koordinēt Dundagas amatiermākslas kolektīvu sadarbību ar Talsu koru
apriņķa koru virsdiriģentu un Talsu deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāju.

2.pielikums
sadarbības līgumam Nr. ______ starp
Talsu novada pašvaldību un
Dundagas novada pašvaldību
kultūras jautājumos

Izcenojums pakalpojumu sniegšanai

Nosaukums

Summa
(EUR/ gadā)

Pakalpojumi Dundagas novada kultūras centriem un amatiermākslas
kolektīviem

1 094.44

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. ______
par sadarbību Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra
darbības nodrošināšanu 2015.gadā
Talsos,
2014.gada ____ decembrī
Rojas novada pašvaldība (reģ.nr. 90002644930), tās domes priekšsēdētājas Evas
Kārkliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Rojas
pašvaldība,
Dundagas
novada
pašvaldība
(reģ.nr.90002644930),
tās
domes
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu,
turpmāk
tekstā
–
Dundagas
pašvaldība
un
Talsu
novada
pašvaldība
(reģ.nr.90009113532), tās domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus personā, kurš rīkojas
saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Talsu pašvaldība, katrs līdzējs atsevišķi
saukts arī par Līdzēju un visi kopā par Līdzējiem, noslēdz šādu sadarbības līgumu
(turpmāk – Līgums),
I. Līguma priekšmets
1.
Līdzēji sadarbojas Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra (turpmāk – Orķestra)
darbības nodrošināšanā 2015.gadā.
2.
Līgumā noteikti vispārīgie Līdzēju sadarbības noteikumi. Par Līgumā neminētiem
pasākumiem Līdzēji vienojas atsevišķi.
II. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.
Izpildot Līguma 1.punktā noteikto, Līdzēji apņemas:
3.1.
nodrošināt savu Orķestra dalībnieku sagatavošanu dalībai Orķestrī saskaņā ar
Orķestra diriģenta norādēm;
3.2.
nodrošināt ne retāk kā vienu reizi gadā par saviem līdzekļiem savu Orķestra dalībnieku
ierašanos un koncertprogrammas sniegšanu katra Līdzēja administratīvajā teritorijā rīkotā
pasākumā;
3.3.
vienu reizi gadā par saviem līdzekļiem nodrošināt savu Orķestra dalībnieku ierašanos
Orķestru skatē/konkursā;
3.4.
apmaksāt diriģenta un mūzikas repetitoru darbu Orķestra kopmēģinājumos,
mēģinājumos un individuālajās nodarbībās, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu;
3.5.
apmaksāt transporta izdevumus savu Orķestra dalībnieku braucieniem un Orķestra
kopmēģinājumiem, koncertiem, skati saskaņā ar diriģenta norādēm;
3.6.
nodrošināt Orķestra dalībniekus ar metodiskajiem materiāliem, mēģinājumu un
kopmēģinājumu telpām.
4.
Izpildot Līguma 1.punktā noteikto, Rojas pašvaldība apņemas par saviem līdzekļiem
nodrošināt Orķestri ar pastāvīgām telpām un diriģentu.
5.
Izpildot Līguma 1.punktā noteikto, Līdzējiem ir tiesības:
5.1.
izvērtēt Orķestra mēģinājumu, kopmēģinājumu norises procesu un rezultātus;
5.2.
rakstveidā informēt pārējos Līdzējus par saviem iebildumiem, priekšlikumiem un
ierosinājumiem;
5.3.
uzaicināt pārējos Līdzējus piedalīties sanāksmēs, kurās izskata jautājumus, kas saistīti
ar šī Līguma izpildi.
6.
Neviens Līdzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, saistību neizpildi vai izpildes
aizkavēšanos, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
7.
Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas stihijas (plūdus, vētras postījumus
u.tml.), valdības izraisītas akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes, valsts institūciju
rīkojumus, lēmumus un pavēles, kā arī citus no Līdzējiem neatkarīgi radušos ārkārtēja
rakstura negadījumus, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
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8.
Līdzējs, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties,
tiklīdz tas ir iespējams, par to informē pārējos Līdzējus. Ja nepārvaramas varas apstākļi
turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Līdzēji kopīgi risina jautājumu par Līguma
turpmāko izpildi vai izbeigšanu.

9.

III. Strīdu izskatīšanas kārtība
Strīdus, kas starp Līdzējiem rodas saistībā ar Līgumu, Līdzēji risina sarunu ceļā.

10.
Ja Līdzēji vienošanos nepanāk, strīdus izskata tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
IV. Līguma spēks un grozīšanas kārtība
11.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad visi Līdzēji to ir parakstījuši un tas ir noslēgts uz
vienu gadu. Ja 3 mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām neviens no Līdzējiem
pārējiem Līdzējiem rakstveidā nepaziņo par Līguma izbeigšanu, tad Līguma darbība tiek
pagarināta uz termiņu un citiem noteikumiem, kas noteikti Līgumā. Ja kaut viens no
Līdzējiem iepriekš minētajā gadījumā paziņo par Līguma izbeigšanu, tad Līguma darbība
netiek pagarināta.
12.

Līdzējiem ir tiesības grozīt un papildināt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties.

13.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un stājas
spēkā no eksemplāru kopējas parakstīšanas brīža.
V. Citi noteikumi
14.
Līdzēju kontaktpersonas:
14.1. Dundagas pašvaldības kontaktpersona – Linda Pavlovska, tālruņa nr. 63237864, epasts: dmms@dundaga.lv;
14.2. Rojas pašvaldības kontaktpersona – Aiga Grunte, tālruņa nr. 63232051; e-pasts:
aiga.grunte@roja.lv;
14.3. Talsu pašvaldības kontaktpersona – Ina Jurkeviča, tālruņa nr. 26320096,e-pasts:
ina.jurkevica@talsi.lv.
15.

Katrs Līdzējs ir atbildīgs par savu iestāžu un darbinieku informēšanu par Līgumu.

16.
Līdzēji 10 (desmit) darbdienu laikā rakstveidā informē pārējos Līdzējus par izmaiņām
rekvizītos, kā arī kontaktpersonu nomaiņas gadījumā.
17.

Līgums sagatavots 3 eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam.

Dundagas novada
pašvaldība
Adrese: Pils iela 5-1
Dundaga, Dundagas
pagasts
Dundagas novads,
LV-3270

VI. Līdzēju paraksti un rekvizīti
Rojas novada pašvaldība
Talsu novada pašvaldība
Adrese: Zvejnieku iela 3
Roja,
Rojas novads,
LV-3264

Adrese: Kareivju iela 7,
Talsi,
Talsu novads,
LV-3201

2015.gada
___.___________

2015.gada
___.___________

2015.gada
___.___________

domes priekšsēdētājs

domes priekšsēdētāja

domes priekšsēdētājs

____________ G.Laicāns

______________ E.Kārkliņa

______________ A.Lācarus
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1.pielikums
sadarbības līgumam Nr. ______
starp Talsu novada pašvaldību,
Dundagas novada pašvaldību un Rojas novada pašvaldību
par Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2015.gadā

Līdzēju atbildība un finanšu nodrošinājums
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
2014.gadā
N.
p.k.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

Izdevumu pozīcija

Darba
izpildītājs

Darba
ilgums

Aprēķins
(EUR/mēnesī)

Rojas novada pašvaldība
Diriģenta darba samaksa
Indra
9 mēneši
176.44
par orķestra
Sproģe
kopmēģinājumiem,
koncertiem
Metodiskie materiāli
9 mēneši
3.13
Transporta izdevumi
86.37
orķestra braucieniem uz
koncertiem, skati
KOPĀ pašvaldībai
Dundagas novada pašvaldība
Mūzikas repetitora darba
Ieva
9 mēneši
74.70
samaksa par individuālo
Hermane
apmācību
Metodiskie materiāli
9 mēneši
3.13
Transporta izdevumi
orķestra braucieniem uz
kopmēģinājumiem,
koncertiem, skati
KOPĀ pašvaldībai
Talsu novada pašvaldība
Mūzikas repetitoru darba
Līga Balga 9 mēneši
74.70
samaksa par individuālo
Lineta
apmācību
Mūrniece
9 mēneši
74.70
Anda
Kostanda
9 mēneši
74.70
Metodiskie materiāli
9 mēneši
15.81
Transporta izdevumi
orķestra braucieniem uz
kopmēģinājumiem,
koncertiem, skati
KOPĀ pašvaldībai
PAVISAM KOPĀ
kamerorķestra darbības nodrošināšana

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Kopā
(EUR)

1 587.96

28.17
426.86

2 042.96
672.31

28.17
327.26

1 027.74
672.31
672.31
672.31
142.29
597.61

2 756.81
5 827.51

E. Kārkliņa

Dundagas novada domes priekšsēdētājs

G. Laicāns

Talsu novada domes priekšsēdētājs

A. Lācarus
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SADARBĪBAS LĪGUMS NR.
Talsos,

2015.gada ………….
Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas nr.90009113532, tās domes priekšsēdētāja Aivara
Lācarusa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Talsu
pašvaldība, no vienas puses, un
Dundagas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009115209, tās domes priekšsēdētāja
Gunāra Laicāna personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā –
Dundagas pašvaldība, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse/Puses, noslēdz šo
līgumu un vienojas par sekojošo:

1.Līguma priekšmets
1.1.Ar šo līgumu Talsu pašvaldība un Dundagas pašvaldība kļūst par sadarbības partneriem,
uzņemoties saistības, kas noteiktas šajā līgumā noteikto funkciju veikšanai (Pielikums Nr.1).
1.2. Talsu pašvaldība deleģē Talsu novada izglītības pārvaldi, turpmāk tekstā – Pārvalde, veikt
1.1. punktā minētās funkcijas.
1.3. Lai realizētu šī līguma 1.1.punktā minētās funkcijas, Dundagas pašvaldība reizi ceturksnī
maksā Pārvaldei EUR 1305,0(viens tūkstotis trīs simti pieci eiro), ieskaitot visus nodokļus.
Maksa tiek aprēķināta pēc funkciju sniegšanas izcenojuma (Pielikums Nr.2).
1.4. Maksu par 1.1. punktā minēto funkciju izpildi tiek ieskaitīta Pārvaldes kontā:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Reģ.Nr.90000011997
SEB banka, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV91UNLA0028700130053
2.Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus Līguma realizācijai.
2.2. Puses uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un koordinē darbu, lai
izpildītu šo vienošanos.
2.3. Pārvalde apņemas nodrošināt 1.1.punktā minēto funkciju izpildi.
2.4. Dundagas pašvaldība apņemas savlaicīgi pārskaitīt maksu par funkciju izpildi Pārvaldei.
3.Līguma darbības laiks un kārtība
3.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.
3.2. Pusēm ir tiesības lauzt šo līgumu, rakstveidā informējot par to otru pusi ne mazāk kā trīs
mēnešus iepriekš.
4. Īpaši noteikumi
4.1.Līgums ir saistošs Pārvaldes un Pašvaldību saistību pārņēmējiem.
4.2.Visi strīdi, kuri rodas starp līguma slēdzējiem, risināmi pārrunu ceļā, bet ja vienošanās netiek
panākta, tiesā.
4.3. Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami tikai rakstveidā un tie
pievienojami līgumam kā pielikumi, abām pusēm vienojoties.
4.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz 2 lapām, 2 pielikumiem uz 2 lapām, un viens
eksemplārs atrodas pie katras no līguma slēdzēju pusēm.
4.6.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
5.Pušu paraksti un rekvizīti
Talsu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Pils iela 5-1, Dundaga, LV - 3270
Reģ.Nr.90009113532
Reģ. Nr. 90009115209
Banka: AS „SEB banka”
Banka: AS SWEDBANK
Konts: Nr. LV49UNLA0028700130033
Konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2
_________________________________
_________________________________
/A.Lācarus/

/G.Laicāns/

Pielikums Nr. 1

Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētās funkcijas:
1. Koordinē valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu norisi Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
2. Organizē skolēnu atbrīvošanas no valsts pārbaudes darbiem komisijas darbu.
3. Īsteno Eiropas struktūrfondu projektus.
4. Analizē izglītības procesu visās izglītības pakāpēs un veidos.
5. Atbild par LR normatīvo aktu ievērošanu, savas kompetences ietvaros, un iepazīstina
izglītības darbiniekus ar LR normatīvajiem aktiem izglītības jomā.
6. Sniedz metodisku atbalstu izglītības iestādēm akreditācijas procesā.
7. Plāno, analizē un koordinē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi visās izglītības
pakāpēs un mācību priekšmetu skolotāju Metodisko apvienību darbu.
8. Sniedz metodisku palīdzību pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa nodrošināšanā un metodiskajā darbā.
9. Plāno, organizē un pārrauga mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu
lasījumu norisi.
10. Koordinē Bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu sadarbībā ar sociālo pedagogu,
bāriņtiesu un izglītības iestādēm, pārstāv nepilngadīgos audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļu piemērošanas bērniem tiesas sēdēs, nepilngadīgo intereses Probācijas dienestā,
Valsts policijā, kārto dokumentāciju nepilngadīgo nosūtīšanai uz sociālās korekcijas
izglītības iestādi.
11. Organizē interešu izglītības un ārpusstundu darba konkursus un pasākumus, sniedz
metodisku atbalstu un koordinē informācijas apriti interešu, audzināšanas un jaunatnes
darbā.
12. Koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta sacensības.
13. Apkopo un sagatavo izglītības iestāžu statistisko un analītisko informāciju.
14. Apkopo un popularizē skolotāju metodisko un pedagoģisko pieredzi un skolēnu radošos
darbus.
15. Nodrošina pamatizglītības apliecību, vidējās izglītības atestātu saņemšanu un uzskaiti.

___________________/A.Lācarus/

_______________ /G.Laicāns/

Pielikums Nr.2.

Izcenojums funkciju sniegšanai
1.

Darbinieku izmaksas:

Amati

Likmes

Darba alga
mēnesī
(EUR)

Sociālais
nodoklis
(EUR)

Kopā
mēnesī
(EUR)

10 mēnešos
(EUR)

Galvenais
speciālists,
izglītības
metodiķis,
speciālists
pirmsskolas
jautājumos, galvenais speciālists bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos, interešu
izglītības metodiķis.

5

4047,00

955,00

5002,00

50 20,00

2.

Papildus izmaksas:

Nr.p.k.

Aktivitāte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagoģiski medicīniskā komisija (darba alga + sociālais nodoklis)
Sakaru pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi (elektrība, ūdens, apkure)
Biroja preces – kancelejas preces
Kopēšana
Mācību priekšmetu olimpiāžu pasākuma organizēšana, goda rakstu izgatavošana,
tālākizglītības kursu, semināru organizēšana u.c.
KOPĀ:

3.

Summa
10 mēnešos
(EUR)
593,00
720,00
802,00
156,00
1223,00
3494,00

Izmaksas uz skolēnu skaitu:
Skolēnu skaits:
1.Talsu novads
3135
2. Dundagas novads
395
3. Rojas novads
346
4. Mērsraga novads
180
KOPĀ: 4056
Novads

Skolēnu skaits

Mēnesī

Gadā

EUR/1 skoln.

Dundagas novads

395

EUR 435,00

EUR 5220,00

EUR 1,10

___________________ /A.Lācarus/

_________________ /G.Laicāns/

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
Dundagas novada Dundagas pagastā
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada domes
29.01.2015.g. lēmumu Nr. 9 (prot.Nr.1., 10.§)

Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
„Par Dundagas novada pašvaldības
2014. gada budžeta izpildi”
2015.gada 29. janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta 2. p. un 46. pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izpildi
Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā

2014.gada
plāns

2014. gada
izpilde

EUR

EUR

4042298

3964900

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1.1.0.0.

1716208

1716206

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.0.0.

249053

249053

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.1.1.0.

220064

220064

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

4.1.2.0.

15602

15602

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda
vērtspapīriem

4.1.3.0.

13387

13387

8.6.0.0.

3

2

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.0.0.

1916

1807

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

3167

1764

Naudas sodi

10.1.0.0.

2700

2512

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām
iestādēm

10.3.0.0.

11214

11214

595

595

4317

4317

1078 306

1066 455

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

13.0.0.0.

17.2.0.0.
18.6.2.0.

1 no 4

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

18.6.3.0.

133347

131316

18.6.4.0.

563858

533630

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

18.6.9.0.

53852

53852

89048

67475

134714

130452

4010071

3861536

Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

19.0.0.0.
21.3.0.0.

II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti

01.000

426625

420083

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.000

56771

54915

Ekonomiskā darbība

04.000

120917

110902

Vides aizsardzība

05.000

553163

528563

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

199230

173833

Veselība

07.000

61068

54891

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

514402

491098

Izglītība

09.000

1925878

1882326

Sociālā aizsardzība

10.000

152017

144925

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas

1100

1901647

1857999

1200

457893

445924

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2100

9341

8673

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000

2200

575670

544476

2300

346586

337857

Izdevumi periodikas iegādei

2400

4574

4548

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem,
izņemot lauksaimniecības ražošanu

2500

12437

553

3200

28149

28149

Procentu izdevumi

4000

6342

3244

Pamatkapitāla veidošana

5000

386382

377462

Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība

6000

182854

155176

7000

98196

97474

32227

103364

38416

45531

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-)(I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

F20010000

210440

210440

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

108370

108370

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40020020

-112263

-105149

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

F50010000

-168131

-168130
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II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu uz 01.01.2015. EUR 148 895
III. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta izpildi
Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā

2014.
gada
plāns
EUR

2014.
gada
izpilde
EUR

126890

125835

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda
vērtspapīriem
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām

5.5.0.0.

22000

21008

8.6.0.0.

101

51

12.2.0.0.

10300

10287

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0.

94489

94489

166655

155381

II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība

04.000

112054

108197

Vides aizsardzība

05.000

54601

47184

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000

2200

148591

138519

2300

625

589

Pamatlīdzekļi

5200

17439

16273

-39765

-29546

71337

71337

71337

71337

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-)(I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

F20010000

IV. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz
01.01.2015. EUR 41791
V. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014. gada ziedojumu budžeta izpildi

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā

2014.
gada
plāns

2014.
gada
izpilde

EUR

EUR

0.00

3962

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām

23.4.0.0.

0.00

3732

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

23.5.0.0.

0.00

229

0.00

3572

II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izglītība

09.000

0.00

3298

Sociālā aizsardzība

10.000

0.00

274

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

3 no 4

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000

2200
2300

0.00

1067

Pamatlīdzekļi

5200

0.00

1880

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

0.00

273

0.00

390

0.00

5285

0.00

5285

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-)(I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

F20010000

0.00

352

VI. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības ziedojumu budžeta
līdzekļu atlikumu uz 01.01.2015., EUR 5675

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

4 no 4

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
___________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr.10. (prot.Nr.1, 11.§.)

Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu Dundagas novadā”
2015.gada 29.janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā
Dundagas novada teritorijā uz nenoteiktu laiku”.
2. Svītrot saistošo noteikumu 2.punktu.
3. Svītrot saistošo noteikumu 3.punktu.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
Grozījumi Dundagas novada domes
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos tiek pagarināts aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Dundagas novadā, nenosakot termiņu.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajiem noteikumiem nr. 2 „Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā” un 24.03.2010.
saistošajiem noteikumiem nr. 9 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010.
saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu
Dundagas novadā”” Dundagas novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana
aizliegta līdz 2015. gada 31. janvārim.
Dundagas novada dome 18.12.2014. sēdē ar lēmums nr.310 16.§ „Par nodomu pagarināt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā” nolēma atbalstīt
nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā,
nenosakot termiņu.
Lai pagarinātu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā ir
nepieciešams izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos
nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851
___________________________________________________________________________
APSTIPRINĀTS
Ar Dundagas novada Domes
2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr.11. (prot.Nr.1, 12.§.)

Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Dundagas novada Dundagas pagastā
2015.gada 29.janvārī
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un
piekto daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
25.2 panta pirmo un otro daļu; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu;
Ministru
kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.2 panta pirmo un otro daļu; Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un
15.punktu".
2.

Papildināt saistošos noteikumus ar 7.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;"
3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.2.1 apakšpunktā minēto pabalstu ir likuma "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantā noteiktajai personai."

4.
Aizstāt saistošo noteikumu 11.punktā vārdus "7.1. - 7.6.apakšpunktos" ar vārdiem
"7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.apakšpunktā".
5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Pieprasot saistošo noteikumu 7.2.1 apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu un uzrāda (iesniedzot kopijas):
13.11. izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu apliecinošus dokumentus (īres līgums,
rēķins u.tml.);
13.12. izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošus
dokumentus (līgumi, rēķini u.tml.).
6.

Papildināt saistošos noteikumus ar VIII.1 nodaļu šādā redakcijā:
"VIII.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

24.1 Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir
šādā apmērā:
24.11. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) - 100 procentu apmērā no mēneša
maksas, bet ne vairāk kā 20 euro mēnesī;
24.12. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens,
dabasgāze, kanalizācijas un asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana),
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām - 100 procentu apmērā no mēneša maksas, bet ne vairāk kā 15 euro
mēnesī."
24.2 Ja klients īrē pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu, bet lūdz dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, klientam šo pabalstu piešķir tikai pēc
pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas."
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3
“Grozījumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai noteiktu: 1) kārtību, kādā pašvaldība maksā
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 2) likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.2 panta otrajā daļā minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu
pašvaldībai turpmāk jāmaksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa. Saskaņā ar
minētā likuma 25.2 panta piekto daļu pašvaldība nosaka šā panta otrajā daļā minēto izdevumu
segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
6300 euro gadā (15 personas x 35 euro mēnesī vienai personai x 12 mēneši)
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Ietekmēs - būs nepieciešams izskatīt iesniegumus, pieņemt lēmumus, administrēt lēmumu
izpildi, iespējams, izskatīt lēmumu apstrīdēšanas iesniegumus un piedalīties tiesu procesos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
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