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.13.
2016.gada 27. oktobrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.01
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Una Sila, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts,
Andra Grīvāne, Gunta Abaja, Linda Pavlovska – Dišlere, Smaida Šnikvalde
Nepiedalās: deputāts Guntis Pirvits -darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš,
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro,
zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, NĪA nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks,
redaktors Alnis Auziņš
SIA „Talsu Vēstis” korespondente Aiga Naudiņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
2. Par Bērnu sociālās aprūpes centra Mazirbē pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu
3. Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes
centrs darbības nodrošināšanai
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā”
5. Par grozījumiem līgumā biedrībai „LĪVŌD ĪT”
6. Par saimnieciskā darba nodrošināšanu pašvaldības iestādē „Kultūras pils”
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8. Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā
9. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu
10. Par finansējumu mikroklimata uzlabošanai vidusskolas sporta zālē
11. Par budžeta grozījumiem
12. Par pašvaldības ceļiem un ielām
13. Par nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” sadalīšanu
14. Par lietošanas mērķa noteikšanu
15. Par nekustamā īpašuma „Arfas” sadalīšanu
16. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
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18. Par nekustamā īpašuma nosaukuma pārdēvēšanu
19. Par nekustamā īpašuma „Laikkalni” sadalīšanu
20. Par Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikumu
Dažādi jautājumi
1.
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par iepriekšpieņemto
domes lēmumu izpildi un citām aktualitātēm:
1. Par Iepirkumu komisijas intensīvo darbu – izsludināto iepirkumu izvērtēšana,
dokumentācijas sagatavošana utt.
2. Par Labklājības ministrijas izvērtējumu attiecībā uz Sociālā dienesta darbu
3. Par plānotajiem, bet vēl nerealizētajiem darbiem 2016.gadā u.c. jautājumiem
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē par šī brīža aktualitātēm novadā:
1. Par Āfrikas cūku mēra faktu Dundagas pagastā un ar PVD prasībām veicamajiem
darbiem un pašvaldības lomu tajā, kā arī gatavību nepieciešamo izplatības novēršanas
pasākumu veikšanai
2. Par Kolkas ciema valdes iesniegumu attiecībā uz SIA „Kolkas Ūdens” darbību.
Atbildes tiek gatavotas un tiks sniegtas.
3. Par demokrātiskajām kvotām – mūsu pašvaldība ir lūgusi atbalstu daudzfunkcionāla
sporta laukuma izveidei vidusskolas sporta laukumā.
4. Par Gulbja laboratorijas atrašanās vietas maiņu.
5. Par rentgena kabineta ekspluatēšanu un uzturēšanu SIA „Dundagas veselības centrs”.
Jautājums būtu jāskata Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

2.
Par Bērnu sociālās aprūpes centra Mazirbē pakalpojumu izmaksu
apstiprināšanu
G.Laicāns

Pamats
26.07.2012. gada Dundagas novada domes lēmums Nr. 210, 18.§ “Par grozījumiem
Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā”;
LR Labklājības ministrijas 18.01.2013. lēmums par Mazirbes internātpamatskolas
reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Mērķis
Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotajiem
bērniem nepieciešamo aprūpi.
Izvērtējums
Līdz šim nav apstiprināta izdevumu tāme vienai personai diennaktī par sociālo
pakalpojumu saņemšanu Bērnu sociālās aprūpes centrā Mazirbē. 2015.gadā, veidojot
Mazirbes internātpamatskolas budžetu, struktūrvienībā Bērnu sociālās aprūpes centrs
nebija ievietoti bērni, tāpēc netika plānoti izdevumi struktūrvienības darbības
nodrošināšanai. Ar 2016.gada 21.marta Dundagas novada Bāriņtiesas lēmumu Mazirbes
internātpamatskolas struktūrvienībā Bērnu sociālās aprūpes centrs ir ievietoti bērni,
kuriem nepieciešams nodrošināt mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
2

Ēdināšanas izdevumi, mācību līdzekļu iegāde skolai un nodarbībām, elektrība, psihologs,
medmāsa un sociālais pedagogs tiek apmaksāti no esošā skolas budžeta.
10535.23euro /9mēnešiem/2bērniem=585.29euro mēnesī uz bērnu ( diennaktī 19,51
euro)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.205:
Apstiprināt vienas personas izmaksas - 19,51 euro diennaktī par sociālo pakalpojumu
saņemšanu Bērnu sociālās aprūpes centrā Mazirbē.
Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātpsmatskola, Centrālā administrācija

3.
Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu
sociālās aprūpes centrs darbības nodrošināšanai
G.Laicāns
Pamats
 2016.21.03. Dundagas novada Bāriņtiesas lēmums Nr.1-6/10 „Par Samantas
Valciņas un Inga Valciņa ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rahabilitācijas institūcijā”;
 „Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likums”9.pants
Mērķis
Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotajiem
bērniem nepieciešamo aprūpi.
Izvērtējums
2015.gadā, veidojot Mazirbes internātpamatskolas budžetu, struktūrvienībā Bērnu
sociālās aprūpes centrs nebija ievietoti bērni, tāpēc netika plānoti izdevumi
struktūrvienības darbības nodrošināšanai. Ar 2016.gada 21.marta Dundagas novada
Bāriņtiesas lēmumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienībā Bērnu sociālās
aprūpes centrs ir ievietoti bērni, kuriem nepieciešams nodrošināt mājokli, pilnu aprūpi
un sociālo rehabilitāciju.
apģērbs
300.00
2003.3.06.MK not.Nr.291.,20.p.
6.10euro
*9 6.10€ katram bērnam mēnesī
Kabatas nauda
mēn.=109.80
„Sociālā pakalpojuma un sociālās
personiskiem izdevumiem
palīdzības likums”29.p.2.d.
Vid.1125.07euro
Ieskaitot nakts darbu, darbu svētku
Atalgojums darbiniekiem
mēnesī
dienās un soc.nodokli.
(audzinātāja, aprūpētāji)
*9mēneši=10125.61
kopā
10535.23euro
10535.23euro /9mēnešiem/2bērniem=585.29euro mēnesī uz bērnu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –1 ( A.Roderts)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.206:
3

Piešķirt 2016.gada budžetā finansējumu € 3897,23 Mazirbes internātpamatskolas
struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes centrs darbības nodrošināšanai no plānotā
budžeta līdzekļu atlikuma, kas tika rezervēts SIA „Kolkas Ūdens” veicamajiem darbiem.
Lēmums nosūtāms: Z.Eizenbergai
Lēmums nododams izpildei: I.Kriķītei

4.
Par saistošajiem noteikumiem
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā”
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā
daļa
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā 2017.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2017.gadā
Izvērtējums
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts
pilnvaro pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2, izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.207:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2017.gadā” projektu (pievienots pielikumā).
2. Būvvaldei risināt jautājumu par nereģistrēto palīgēku apzināšanu un statusa
maiņu. Termiņš- Attīstības un plānošanas komitejas sēde decembrī.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
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5.
Par grozījumiem līgumā biedrībai „LĪVŌD ĪT”
G.Laicāns, A.Zumbergs

Pamats
05.09.2016.g. iesniegums no biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites.
Mērķis
Grozījumi Dundagas novada pašvaldības līgumā Nr. DD-3-13.2/14/95-2 (09.05.2016.) –
punktā 1.9.
Izvērtējums
Biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētāja I.Ernštreite lūdz veikt grozījumus Dundagas
novada pašvaldības līguma Nr. DD-3-13.2/14/95-2 (09.05.2016.) – punktā 1.9.
norādītajā pozīcijā 2.1. “Transporta izdevumi. Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Ventspili, pieredzes apmaiņas pasākums kopā ar LS Ventspils nodaļu – Jānim Princim
220”, kuram tika piešķirti EUR 200, aizstājot to ar budžeta pozīciju “Līdzfinansējums
sanitārā mezgla remontam Mazirbes līvu tautas namā”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.208:
Atļaut veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības līguma Nr. DD-3-13.2/14/95-2
(09.05.2016.) – punktā 1.9. norādītajā pozīcijā 2.1. “Transporta izdevumi. Pieredzes
apmaiņas brauciens uz Ventspili, pieredzes apmaiņas pasākums kopā ar LS Ventspils
nodaļu – Jānim Princim 220”, kuram tika piešķirti EUR 200, aizstājot to ar budžeta
pozīciju “Līdzfinansējums sanitārā mezgla remontam Mazirbes līvu tautas namā”.
Lēmums nosūtāms: biedrība „LĪVŌD ĪT”
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

6.
Par saimnieciskā darba nodrošināšanu pašvaldības iestādē „Kultūras pils”
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, U.Sila, A.Roderts, L.Pavlovska, A.Zumbergs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmā daļa
Mērķis
Uzlabot Dundagas Kultūras pils dara organizāciju ar mērķi nodrošināt iestādei deleģēto
funkciju izpildi
Izvērtējums
Dundagas pils ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr.6739) un Valsts nozīmes
arheoloģijas piemineklis (Nr.2199). Kopējā platība 4092,30 m². Apmēram 30% no kopējās
telpu platības ir sliktā stāvoklī. Daļā šo telpu notiek atsevišķi pasākumi, ja netraucē telpu
estētiskais noformējums, bet daļā telpu to stāvokļa dēļ, darbība nav iespējama.
Dundagas novada pašvaldības iestādei ar Domes lēmumu Nr. 66, 25.§, 23.02.2016.
iestādes nolikuma punktā 5.12. noteikts uzdevums: “īstenot pasākumu kompleksu Dundagas
pils kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanai, atjaunošanai un lietderīgai
izmantošanai”;
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Dundagas novada dome ar 28.07.2016. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols Nr.9, 11.p.)
apstiprinājusi Dundagas novada Attīstības programmas investīciju plānu laika periodam līdz
2017.gadam. Rīcībā ar kodu K-10 paredzēta Dundagas pils atjaunošana.
Telpas tiek izmantotas gan pašvaldības funkciju veikšanai, gan no tām izrietošo
maksas pakalpojumu sniegšanai. Pils telpu izmantošanu veido:
 Administratīvās telpas pašvaldības Attīstības nodaļai, Būvvaldei;
 Biroja telpas avīzes “Dundadznieks” redakcijai;
 Mākslas un mūzikas skolas mācību klases, administratīvās telpas, palīgtelpas;
 Tūrisma informācijas centra klientu apkalpošanas zāle, administratīvās telpas
un palīgtelpas;
 Jauniešu mītne – viesnīca;
 Kultūras pils administratīvās, palīgtelpas, telpas pasākumu un amatiermākslas
kolektīvu mēģinājumu norisei;
 Ekspozīciju zāles tūrisma pakalpojumiem;
 Svinību zāles Laulību ceremonijām;
 Telpu noma dažādām svinībām, konferencēm, semināriem u.c.
Secināms, ka pils telpās notiek aktīva darbība ar ievērojamu cilvēku plūsmu, kā
rezultātā nepieciešama rūpīga saimnieciskās dzīves plānošana, organizēšana, dažādu ar
drošības aspektiem saistītu tiesisko normu ievērošana, bojājumu novēršana, uzlabošana, kā
arī nepieciešamība sekot līdzi, lai pils telpu stāvoklis nepasliktinās, tiek atjaunotas mēbeles,
aprīkojums, iekārtas.
Pils kā kultūras piemineklis un 3.kategorijas būve (MK Nr.500 no 19.08.2014.) pieprasa
komplicētu un rūpīgu darbu tā atjaunošanai, saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai.
Pamatojoties tiesiskajās normās, iesaistāmi dažādi speciālisti, jāveic darbietilpīga dokumentu
(projekti, ekspertīzes, atjaunošanas koncepcijas, atzinumi un tml.) sagatavošana jebkuram
atjaunošanas darbam. Pie tam atjaunošanas darbi lielākoties veicami kārtās, nodrošinot
pēctecību un izpratni par vēsturisko mantojumu.
Kā obligāts pasākums uzskatāma ikgadējā pieminekļa uzturēšanas plāna izstrāde un tā
izpilde.
Ēkas atjaunošana prasa ievērojamus finanšu līdzekļus, līdz ar to aktīvi jāstartē
pieejamajās finanšu piesaistes programmās. Atsevišķus uzlabojumus iespējams veikt ar
niecīgiem finanšu līdzekļiem, bet ieguldot laiku un darbu. Valsts Kultūrkapitāla fonds ik
gadus izsludina 3 projektu kārtas, kurās iespējams iesniegt projekta pieteikumus dažādiem
atjaunošanas darbiem. Tāpat arī pastāv Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas administrēta
programma pieminekļa glābšanas un restaurācijas darbiem. Dundagas pils kā potenciālā
pakalpojumu attīstības vieta ir iekļauta projekta pieteikumā ES fondu Darbības programmai
SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Pozitīva apstiprinājuma gadījumā tiks uzsākti vieni no
vērienīgākajiem pils atjaunošanas darbiem šajā gadsimtā ar mērķi radīt jaunus pakalpojumus.
Iespēju robežās projekti tiek īstenoti, to gaitā nepieciešams izpildīt daudzus uzdevumus, kas
prasa laiku, iedziļināšanos. Diemžēl, apvienojot iestādes vadītāja pienākumus ar projektu
īstenošanu, nav iespējams izmantot visas iespējas, jo ir bijušas situācijas, kad, realizējot
vairākus projektus vienlaicīgi, pietrūkst laika to izpildei, nav iespējams sagatavot nākamo
pieteikumu vai otrādi.
Iestādei “Kultūras pils” trūkst resursu, lai pienācīgā kvalitātē, termiņos apsaimniekotu
kultūras mantojuma objektu – Dundagas pils ar tajā izvietotajām funkcijām ēkas 3 stāvos.
Iespēju robežās tiek startēts projektu programmās, virzīti atjaunošanas darbi, kā arī uzturētas
telpas pēc iespējas labākā stāvoklī. Saimniecisko dzīvi vada pils direktore, piesaistot dažādus
pieejamos resursus – Saimniecisko dienestu, pakalpojumu sniedzējus. Saimniecības vadītāja
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funkcijas Mākslas un mūzikas skolā veic tās direktore. Abi vadītāji tiek noslogoti gan daudzu
sīku praktisku, gan remontdarbu plānošanā un īstenošanā, tai laikā nespējot veltīt laiku
administratīvajām vadības funkcijām, un otrādi. Kā arī apsaimniekojot vienas ēkas telpas,
neskatoties uz labu savstarpējo komunikāciju, pārslodzes dēļ veidojas dažādi pārpratumi.
Pils ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis – vēsturiska ēka. Jaunākās tendences
pieminekļu apsaimniekošanā ir akcents uz ainavu ap ēku, tās saglabāšanu, veidošanu un
uzturēšanu labā stāvoklī. Pils apsaimniekošana nav uztverama tikai kā ēkas apsaimniekošana,
bet gan komplektā ar tai piegulošo teritoriju dažādu pakalpojumu attīstībai. Dundagas
vēsturiskā centra labiekārtošanai ir izstrādāts mets, nepieciešams to aktualizēt, diskutēt par to,
ko un kādā apjomā pašvaldība spēj īstenot. Teritorijai ap pili ir jābūt sakoptai, jāplāno
transporta līdzekļu izvietojums, jāuzstāda novērošanas kameras un jāveic vēl virkne
pasākumu teritorijas labiekārtošanai.
Bez objekta “Pils” atjaunošanas iestādei “Kultūras pils” ir uzdevums nodrošināt
kultūras pasākumu norisi. Katra pasākuma organizatoriskajā struktūrā ir sadaļa- saimnieciska
rakstura darbi. Organizatorisko pusi sadala savā starpā iestādes kultūras darba speciālisti,
vadītāja, piesaistot Saimnieciskā dienesta resursus un pakalpojumu sniedzējus.
Dundagas novada pašvaldībā ir iestādes, kuru izveidotajā amatu sarakstā ietilpst
“Saimniecības pārzinis” - Dundagas vidusskola, PII “Kurzemīte”, Mazirbes
internātpamatskola, Kolkas pamatskola, Kolkas pagasta pārvalde.
Izvērtējot esošo situāciju un perspektīvos investīciju plānus, priekšlikums Dundagas
kultūras pilī izveidot jaunu amata vienību “Saimniecības pārzinis” ar 2017.gada janvāri.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (U.Sila)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.209:
1. Izmantojot iekšējos resursus, pašvaldības iestādē “Kultūras pils” amatu katalogā
paredzēt amata vietu “Saimniecības pārzinis” ar 2017.gada janvāri, nosakot nepilnu
darba laiku.
2. Uzdot iestādes „Kultūras pils” vadītājai izstrādāt Kultūras pils saimniecības pārziņa
amata aprakstu Amata saimes, līmeņa un mēnešalgu grupas noteikšanai un iesniegt
apstiprināšanai izpilddirektorei līdz 2016.gada 7.novembrim, kā arī kopā ar Mazirbes
internātpamatskolas direktori vienoties par Mazirbes internātpamatskolas saimniecības
pārziņa darba laika sadalījumu starp skolu un pili un veikt grozījumus Mazirbes
internātpamatskolas saimniecības pārziņa darba līgumā.
Lēmums nododams izpildei: kultūras pils direktore Baiba Dūda, Mazirbes internātpamatsklas
direktore Ilze Kriķīte

7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā
un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
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Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, tiesiskajā valdījumā Dundagas pagasta Dundagas
novadā ir īpašums „Alejas” ar kadastra nr. 8850 020 0060.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds), ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos kā rezultātā ir izveidojies parāds par
periodu no 2012. līdz 2016. gadam. 27.10.2016. minētajai personai ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par īpašumu „Alejas”:
1) zemei 102,43 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 33,24 €,
2) ēkai 42,35 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 14,00 €.
Dundagas novada pašvaldība 26.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu nr.
DD-3-23.1/15/359, ka līdz 25.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā
kā parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar nr.
DD-3-23.1/15/659, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
21.06.2016. (Vārds, uzvārds) tika nosūtīts atkārtots brīdinājums nr. DD-3-23.1/16/373, ka līdz
21.07.2016. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.210:
1.
Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par īpašumu „Alejas”, kadastra nr.
8850 020 0060, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 144,78 € un ar piedziņas procesu saistītos
izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi 69,19 € (sešdesmit deviņi eiro un 19 centi) un nokavējuma
nauda 33,24 € (trīsdesmit trīs eiro un 24 centi), kopā 102,43 € (viens simts divi eiro un
43 centi),
2) pamatparāds par ēku 28,35 € (divdesmit astoņi eiro un 35 centi), nokavējuma nauda
14,00 € (četrpadsmit eiro), kopā 42,35 € (četrdesmit divi eiro un 35 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds) – adrese
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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8.
Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā
G.Laicāns

Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā
daļa;
2. Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.403 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”
Mērķis
Atbalstīt projekta izstrādi dalībai 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā un
noteikt iesniedzamā projekta apmērus.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (pašvaldība) ir saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli (02.09.2016. Nr. 4.3-2/181e/6588) ar aicinājumu sniegt informāciju par plānoto ūdenssaimniecības attīstības
projektu, lai precizētu specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
(turpmāk – SAM 5.3.1.) otrās un trešās atlases kārtas ietvaros uzaicināmo aglomerāciju
sarakstu.
Lai precizētu plānotā projekta apmēru un sagaidāmos rezultātus, VARAM lūdz
iesniegt izmaksu un ieguvumu analīzi, informāciju par aglomerācijas vajadzībām jaunu
centralizēto kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūvei un kanalizācijas pakalpojumam
pieslēdzamo mājsaimniecību iedzīvotāju skaitu, kuru iespējams nodrošināt potenciālā
projekta īstenošanas laikā, kartogrāfisko materiālu ar teritorijām, kurās plānota jaunu
centralizēto kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, kā arī pašvaldības lēmumu par
atbalstu potenciālajam projektam, norādot projekta plānotās izmaksas.
Dundagas aglomerācijai maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir
644 334 euro un projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rādītāji – papildus centralizēto
kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi, skaits –
208 iedzīvotāji.
Dundagas novada pašvaldības kapitālsabiedrība “Ziemeļkurzeme” ir izstrādājusi
finanšu modeli potenciālajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dundagā II kārta” par kopējām projekta izmaksām – 1 091 360,00 euro.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.211:
1. Apstiprināt izstrādāto finanšu modeli potenciālajam projektam
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta”, kurā kopējās
projekta izmaksas ir 1 091 360,00 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda
līdzfinansējums 644 334,00 euro un Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējums 447 026,00 euro;
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 447 026,00 euro
apmērā no pašvaldības budžeta.
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Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

9.
Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns
Pamats:
28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2016. gadam.
Izvērtējums:
Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par
vienu audzēkni, ņem vērā pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā gada
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus. Atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
iekļaujami šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru
piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo
stimulēšanu (EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta); mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un
dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)); pakalpojumu
samaksa (EKK 2200): krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300); izdevumi periodikas
iegādei (EKK 2400) un bibliotēku krājumi (EKK 5233).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.212:
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena
audzēkņa izmaksas 2016. Gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada
naudas plūsmas izdevumiem”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2016. Gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2016. Gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2016. Gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem”.
5. Pielikums Nr. 5. „Dundagas novada Kolkas pagasta internāts „Rūķu nams” izdevumu
tāme un viena audzēkņa izmaksas 2016. Gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši
iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”.
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10.
Par finansējumu mikroklimata uzlabošanai vidusskolas sporta zālē
G.Laicāns
Pamats:
Likums “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis:
Nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošu mācību vidi.
Izvērtējums
2016.gada pavasarī saplīsa (sasala) vidusskolas sporta zālē gaisa apmaiņas nodrošināšanai
uzstādītais siltummaiņas radiators (siltā gaisa pūtējs), kura darbību nodrošina centrālās
apkures sistēma. Siltummaiņas radiatora remontam nepieciešami līdzekļi EUR 346,44.
Lai nodrošinātu siltummaiņas nepārtrauktu darbību, nepieciešams esošo sistēmu atdalīt no
kopējās centrālapkures sistēmas un izveidot atsevišķu sistēmu, kurā cirkulē nesasalstošs
siltumnesējs un silda sporta zāles siltummaiņas radiatoru. Saskaņā ar sastādīto tāmi atsevišķas
sistēmas ierīkošanai nepieciešami līdzekļi EUR 1360,98 apmērā (izdevumu tāme pielikumā).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.213:
Piešķirt nepieciešamo finansējumu mikroklimata nodrošināšanai vidusskola sporta zālē EUR
1708 no budžetā plānotā līdzekļu atlikuma.
Lēmums nosūtāms: saimnieciskajam dienestam, vidusskolai
Lēmums nododams izpildei: saimnieciskajam dienestam

11.
Par budžeta grozījumiem
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns
Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums:
Veikti budžeta grozījumi, pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem, budžetā
ieskaitītajām un aprēķinātajām valsts budžeta mērķdotācijām EUR 280292, nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumiem EUR 12700 un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem EUR
7015 un nodevām EUR 1305. Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par
EUR 301 312 un izdevumu daļa par EUR 321 789. Pamatojoties uz Dundagas novada domes
lēmumiem un papildus ienākušo finansējumu izdevumu daļā veikti grozījumi kopsummā par
EUR 321 789 ( skatīt zemāk esošās tabulas):
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PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. Gadam

Rādītāju nosaukumi

I IEŅĒMUMI - kopā
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
parādi par iepriekšējiem gadiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem parādi par iepriekšējiem
gadiem
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
Pašvaldības
nodeva
par
domes
izstrādāto
oficiālo
dokumentu
un
apliecinātu to kopiju saņemšanu
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti

3764223,00

9225,00

Precizētais
2016. gada
budžets
EUR
3764223,0
0

4.1.1.1.

188695,00

9635,00

198330,00

4.1.1.2.

11750,00

2045,00

13795,00

4.1.2.2.

1275,00

1000,00

2275,00

4.1.3.2.

900,00

20,00

920,00

Budžeta
kategorij
u kodi

Apstiprināt
s 2016.
gadam
EUR

Grozījum
i (+/-)
EUR

9.4.9.0.

215,00

5,00

9.5.1.1.

5,00

5,00

5,00

9.5.2.1.

1000,00

1300,00

2300,00

18.6.2.0.

666837,00

284292,00

951129,00

18.6.9.0.

6000,00

-4000,00

2000,00

Ieņēmumi par telpu nomu

21.3.8.1.

24253,00

12,00

24265,00

Ieņēmumi par viesnīcas pakalpojumiem

21.3.8.2.

9000,00

6700,00

15700,00

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

21.3.9.9.

8878,00

303,00

9181,00

II IZDEVUMI - kopā
3825541,00 321789,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
502260,00
0,00
Sabiedriskā kārtība un drošība
03.000
66722,00
0,00
Ekonomiskā darbība
04.000
132040,00
1599,00
Vides aizsardzība
05.000
540175,00
436,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.000
146563,00
0,00
Atpūta, kultūra un reliģija
08.000
554535,00
14819,00
Izglītība
Sociālā aizsardzība

09.000
1637666,00 304935,00
10.000
245580,00
0,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

220,00

4147330,0
0
502260,00
66722,00
133639,00
540611,00
146563,00
569354,00
1942601,0
0
245580,00

Atalgojums

1100

1811762,00

253796,00

2065558,0
0

Darba devēja valsts sociālās

1200

471743,00

60570,00

532313,00
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apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Pamatlīdzekļi

2100
2200

10801,00
722274,00

263,00
-2615,00

11064,00
719659,00

2300
5200

358216,00
97209,00

2894,00
7616,00

361110,00
104825,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts
(-) (I-II)

-61318,00

-20477,00

-81795,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

88 300,00

0,00

88 300,00

Paskaidrojuma raksts 2016. gada plānotajiem budžeta grozījumiem

Budžeta
kods

12,00
0,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
Grupēts
Pamatojums
pēc
Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
dotācija septembrim-decembrim pedagogu algām
dotācija seoptembrim - decembrim interešu izglītībai
PII Rūķītis, pedag. mērķdotācija 0041
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
dotācija septembrim - decembrim 3232.88
Mazirbes internātsk. tehn.no mērķdotācijas 0051
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Mazirbes internātpamatsk. pedag.no mērķdotācijas 0061
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Dundagas vidusskola (pedagogi) 032
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Interešu izglītībai
Vīdales biblioteka 305
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par telpu nomu, izīrējot Vīdales skolas zāli
firmas pasākumam
Kubalu skola - muzejs 330

4000,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam

EUR
25704,00

18.6.2.0.

25704,00
23721,00
1983,00
3233,00

18.6.2.0.

3233,00
3233,00
27597,00

18.6.2.0.

27597,00
36656,00

18.6.2.0.

36656,00
17735,00

18.6.2.0.

17735,00
169367,00

18.6.2.0.

169367,00

21.3.8.1.

163187,00
6180,00
12,00
12,00

18.6.2.0.
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mērķim
18.6.9.0.
21.3.8.2.

9.5.2.1.
21.3.9.9.

1119

1147
2241
2279

2341
6259

1119

1210

1119

2112

2231
2233
2241
2249

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
-4000,00
transferti
6700,00 Pils 361
6700,00
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem
6700,00
Faktiskie viesnīcas ieņēmumi
1603,00 Būvvalde 731
1300,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
303,00
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
303,00
Nekustamā īpašuma apsekošana
321789,00 Izdevumi
-590,00 Kolkas pamatskola tehn.personāls 001
-1437,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
-300,00
uz 1147
-1137,00
uz 2279 Salidojumam
300,00
Piemaksa par papildu darbu
300,00
no 1119
-590,00
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
-590,00
uz skola pedagogu darba algām 1119
1137,00
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
290,00
no 1119 Salidojuma apsardzei
847,00
no 1119 Salidojumam grupa Roja
1,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
1,00
no 6259
-1,00
Pārējā sociālā palīdzība naudā
-1,00
uz 2341
25705,00 Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021
20798,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
20798,00
dotācija septembrim - decembrim 20797.8
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
4907,00
iemaksas
4907,00
Dotācija septembrim - decembrim 4906.2
590,00 Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums 0022
590,00
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
590,00
no 001 skola tehniskie ietaupītais
-820,00 PII Rūķītis, tehniskais personāls 003
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
-80,00
izdevumi
-80,00
uz kodu 2231 Venden
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
80,00
kursu un semināru organizēšana
80,00
no koda 2112 Venden
-120,00
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
-120,00
uz PII pedagogu darba algām 1119
-570,00
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
-570,00
uz PII pedagogu algām 1119
-100,00
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
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pakalpojumi
2279
2350

1119

1210

1119

1148

2243
2312
2321
5232
5233
1119
1141
1142
1147
1210

-100,00
-130,00
-130,00
100,00
100,00
3234,00
2625,00
9,00
2616,00
609,00
-9,00
618,00
820,00
245,00
-575,00
820,00
575,00
575,00
0,00
102,00
188,00
-295,00
189,00
-184,00
45635,00
34169,00
1356,00
520,00
1150,00

1119
1141
1142
1148

8440,00
9803,00
8306,00
680,00
302,00
-295,00

1150

-591,00

1210

1726,00

1221

-325,00
36656,00
29702,00

1119

uz 2350
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
uz PII pedagogu darba samaksu 1119
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
no 2249
PII Rūķītis, pedag. mērķdotācija 0041
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
no koda1210
dotācija septembrim - decembrim 2615.81
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
uz kodu 1110
dotācija septembrim - decembrim 617.07
PII Rūķītis, pedag.pašvaldības finansējums 0042
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
uz kodu 1148
no 003 ietaupītais pedagogu algām
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
uz kodu 1119
Mazirbes internātpamatskola (tehniskie darbinieki) 005
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Inventārs
Kurināmais
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku krājumi
Mazirbes internātsk. tehn.no mērķdotācijas 0051
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
Piemaksa par papildu darbu
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Mazirbes internātsk. tehn.no pašvaldības 0052
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mazirbes internātpamatsk. pedag.no mērķdotācijas 0061
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
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1147

30,00

1210

6787,00

1221

137,00
6853,00
4818,00
295,00

1119
1148
1210
2241

2312

1147

1740,00
0,00
287,00
180,00
107,00
-287,00
-180,00
-107,00
73,00
-51,00

-51,00
1150

2239
2241

51,00

51,00
30,00
30,00
-110,00
-110,00

2243

45,00
45,00

2249

74,00

2311

74,00
-123,00

2312

-23,00
-100,00
210,00
210,00

Piemaksa par papildu darbu
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mazirbes internātpamatsk. pedag.no pašvaldības 0062
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Internāts Kolka 008
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
no koda 2312 dušas kabīnes remonts
no koda 2312 atpūtas telpas remontam
Inventārs
uz kodu 2241 dušas kabīnes remonts
uz kodu 2241 atpūtas telpas remontam
PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011
Piemaksa par papildu darbu
fiziska persona U.Krūzmanis, slēdzot uzņēmuma
līgumu uz noteiktu laiku, saremontēja ledusskapi
HELKAMA ar saviem materiāliem un savu transportu
(iestādes virtuvē), samaksai par izpildīto darbu , pārlikt
uz koda 1150 50.03 eur -50.03
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
fiziska persona U.Krūzmanis, slēdzot uzņēmuma
līgumu uz noteiktu laiku, saremontēja ledusskapi
HELKAMA ar saviem materiāliem un savu transportu
(iestādes virtuvē), samaksa par izpildīto darbu 51.- eur
( pielikts no koda 1147) +51
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
PVD akts par summu 29.89 eur +29.89
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
neparedzēta mēbeļu iegādei grupā "Taurenītis" (sabruka
vecā sekcija) 110,- eur pārlikt uz koda 2312 - 110
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
virtuves katla remonts +44.07
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
galdnieka pakalpojums grupā "Mārīte" trubu aizsargs
+73.52
Biroja preces
periodikas iegāde (elektroniskais izdevums Pirmsskola
Vecākiem Rokdarbi) pietrūkst 23 eur, pārlikt uz kodu
2400
mēbelēm grupā "Taurenītis" pārlikt uz kodu 2312 - 100
Inventārs
mēbeļu iegādei grupā ""Taurenītis" (sabruka vecā
sekcija) +209.52
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2350

2361
2362

-74,00
-74,00
2,00
2,00
-4,00
-45,00
-2,00
73,00

2400

-30,00
23,00

1119

23,00
15663,00
11790,00

1147

11790,00
883,00
883,00

1210

1119

1147

1149

2990,00
2990,00
0,00
-160,00
-32,00
-128,00
160,00
32,00
128,00
270,00
270,00

1150

-270,00
-270,00

1210

-13,00
-13,00

1221

13,00
13,00
-125,00

2111

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
galdnieka pakalpojums grupā "Mārīte" trubu aizsargs
(pārlikt uz koda 2249) -73.52
Mīkstais inventārs
pielikt 2 eur no koda 2362 +2
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi
virtuves katla remonts- atkaļķošana (pārlikt uz koda
2243) -44.07
pārlikt 2,- eur uz kodu 2361
atlikt atpakal ledusskaoja remonta naudu, jo tas
pakalpojums tika atmaksāts no koda 1150 +72.60
pārlikt uz koda 2239 PVD akts par summu 29.89 eur 29.89
Izdevumi periodikas iegādei
pielikt 23 eur no koda 2311, elektroniskās periodikas
iegādei pedagogiem +23
PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
algas no sept. līdz dec.(ieskaitot) 6 pedagogiem- 5
pedagogiem par likmi 33.33 un logopēdam par likmi
0,26 kopā sastāda 11789,60 eur +11789.60
Piemaksa par papildu darbu
aizvietošana 882,48 eur mērķdotētiem pedagogiem uz 4
mēnešiem +882.48
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
VSAOI pedagogiem uz 4 mēn. 2989,32 eur +2989.32
Sporta pasākumi 013
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
No koda 1119 summa (32 eur) pārnesta uz kodu 1147
No koda 1119 summa (128 eur) pārnesta uz kodu 1147
Piemaksa par papildu darbu
No koda 1119 summa (32 eur) pievienota kodam 1147
No koda 1119 summa (128 eur) pievienota kodam 1147
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
No koda 1150 summa (270,00 eur) pievienota kodam
1149
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
No koda 1150 summa (270,00 eur) pārnesta uz kodu
1149
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
No koda 1210 pārnesta summa (13 eur) uz kodu 1221
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
No koda 1210 summa (13 eur) pievienota kodam 1221
Dienas nauda
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-90,00
-35,00
2112

-60,00

2219

-60,00
35,00
35,00

2231

2279

195,00
15,00
34,00
146,00
-808,00
-300,00

2311

2312

-508,00
150,00
60,00
90,00
-350,00
-150,00
-54,00

2322

-146,00
-34,00

2341

-34,00
-15,00

2350

-15,00
958,00

2361

150,00
300,00
508,00
54,00
54,00
0,00

1210

-266,00

1221
2279

266,00
400,00

No koda 2111 summa -90 eur (Dienas nauda
volejbolistiem) pārnesta uz kodu 2311 (biroja preces)
No koda 2111 summa -35 eur (Dienas nauda
volejbolistiem) pārnesta uz kodu 2219 (Pārējie sakaru
pakalpojumi)
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
No koda 2112 (semināri, kursi Rīgā) pārvietots uz kodu
2311 (biroja preces)
Pārējie sakaru pakalpojumi
No koda 2111 summa (35 eur) pievienota kodam 2219
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
No koda 2341 summa (15 eur) pievienota kodam 2231
No koda 2322 summa 34 eur pievienota kodam 2231
No koda 2312 summa (146 eur) pievienota kodam 2231
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
No koda 2279 pārnesta summa -300 eur (Apmācības
jauniešiem ar noteiktu mērķi) uz kodu 2350
No koda 2279 pārnesta summa -508 eur (Dalības maksa
hokeja komandai Dundaga) uz kodu 2350
Biroja preces
Biroja preces
No koda 2111 summa (90 eur) pievienota kodam 2311
Inventārs
Inventārs 2312 Basketbola groza statīvs, vairogs
stadionam pie lielās skolas pārnests uz kodu 2350
No koda 2312 (Vīdales sporta diena) summa -54 eur
pārnesta uz kodu 2361 (mīkstais inventārs)
No koda 2312 (Vīdales sporta diena) summa -146 eur
pārnesta uz kodu 2231 (administratīvie izdevumi)
Degviela
No koda 2322 (Degviela) summa (-34 eur) pārnesta uz
kodu 2231
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
No koda 2341 (Medikamenti) summa -15 eur pārnesta
uz kodu 2231
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Inventārs 2312 (Basketbola groza statīvs, vairogs
stadionam pie lielās skolas) pievienots kodam 2350
No koda 2279 summa (300 eur) pievienota kodam 2350
No koda 2279 summa (508 eur) pievienota kodam 2350
Mīkstais inventārs
No koda 2312 (Vīdales sporta diena) summa pievienota
kodam 2361 (mīkstais inventārs)
Sabiedriskās kārtības nodaļa 017
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
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2322

-400,00
0,00

1150

-440,00
-440,00

1221

440,00
440,00
-350,00
-350,00
100,00
100,00
250,00
250,00
0,00
700,00
700,00
-700,00
-700,00
0,00
-413,00
-413,00
236,00
236,00

2239
2311
5238

6259
6423

1119
1147

1221
2244
2279
2321
2350

1119

1147
1148

1150

177,00
177,00
-82,00
-82,00
82,00
82,00
10,00
10,00
-10,00
-10,00
0,00
-200,00
-200,00
600,00
600,00
-550,00
-550,00
150,00
150,00

Degviela
Socialais dienests 020
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
uz kodu 1221 - 440 euro
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
aizvietošana slimību laikā
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
uz kodu 2311 = 100euro uz kodu 5238 = 250 euro
Biroja preces
no koda 2239 = 100 euro
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
no koda 2239 = 250
Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 022
Pārējā sociālā palīdzība naudā
no koda 6423 = 700
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
uz kodu 6259
Pansija Jaundundaga 023
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Uz kodu 1147 un 1221.
Piemaksa par papildu darbu
Papildus piemaksa par darbu +236
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Papildus maksājums +177
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Uz kodu 2279 par malkas zāģēšanu
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Malkas zāģēšana +82
Kurināmais
Malka +10
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Uz kodu 2321 par malku.
Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki) 031
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Plānotie līdz. atbalsta pasāk. īstenošanai daļēji jāpārliek
kā papildarbs
Piemaksa par papildu darbu
Ilgstoša darbnespēja divām apkopējām
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Ietaupījums
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Datortikla apkalpošanai +150
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2222
2239

500,00
500,00
-200,00
-200,00

2243

-100,00
-100,00

2249

-200,00
-200,00
50,00
50,00
-50,00
-50,00
169367,00
137039,00
132039,00
5000,00

2322
2350

1119

1210

32328,00
31148,00
1180,00
-8054,00

1210

-341,00
-341,00

1221

341,00
341,00
-8055,00
-8055,00

2241

2243

2244
2350
2361
2370

5232

-257,00
-257,00
13,00
13,00
-13,00
-13,00
17,00
17,00
-17,00
-17,00
28,00
28,00

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Paaugstinātas pakalpojuma izmaksas +500
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Ietaupījums
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Ietaupījums
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Ietaupījums
Degviela
Zāles pļaušanai
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Degvielas iegādei
Dundagas vidusskola (pedagogi) 032
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Interešu izglītībai
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Interešu izglītībai
Mākslas un mūzikas skola (tehniskie darbinieki) 042
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Uz kodu 1220
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
No koda 1210 +341
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts, uz pils budžetu
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
No koda 2243 uz kodu 5238 EUR 229.30; uz kodu
5232 EUR 28
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
No koda 2350 +12.3
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Uz kodu 2244
Mīkstais inventārs
No koda 2370 uz kodu 2360 +17
Mācību līdzekļi un materiāli
No koda 2370 uz kodu 2360 - Mīkstā inventāra - tērpu
iegāde Izglītības programmas Deja-Dejas pamati
auzdēknēm
Saimniecības pamatlīdzekļi
No koda 2243 +28
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5238

6259

6422

1119
1147
1148

505,00
505,00
-500,00
-225,00
-275,00
225,00
225,00
0,00
-707,00
-707,00
1539,00
1539,00
-832,00
-832,00

1210

-765,00
-765,00

1221

1119
1147

765,00
765,00
0,00
-642,00
342,00
300,00
0,00
-925,00
250,00

1210

-300,00

1221
2121

300,00
-590,00

2122
2233

590,00
675,00

2276
2279
2312

240,00
260,00
-500,00
365,00

1149

-140,00

1221

140,00

2243

100,00

2246
2350
5232

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Datora iegāde Izglītības programmu Mūzikā
nodrošināšanai +505
Pārējā sociālā palīdzība naudā
No koda 6259 uz kodu 6422- 225EUR
No koda 6259 uz kodu 5238
Naudas balvas
No koda 6259 uz kodu 6422 +225
Mākslas un mūzikas skola pedag.pašvald.fin. 0432
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Uz kodu 1147
Piemaksa par papildu darbu
No koda 1148- 832EUR;1119 - 707EUR +1539
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Uz kodu 1147
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Uz kodu 1221
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
No koda 1210 +765
Ielu apsaimniekošana 074
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Saimniecības pamatlīdzekļi
Novada domes administrācija 110
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksa par papildu darbu
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un
zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Inventārs
Dundagas pagasta biblioteka 300
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
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2244
2279
2311
2312
2400
1147

-340,00
-8,00
240,00
365,00
8,00
0,00
-11,00
-11,00

1149

-234,00
-234,00

1221

245,00
245,00
20,00
20,00
-160,00
-160,00
-1,00
-1,00
140,00
140,00
1,00
1,00
0,00

2219
2233
2311
2322
2400

1149

-98,00
-98,00

1221

2311
2400

1147

98,00
98,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
-365,00
80,00
80,00

1221

-80,00
-80,00

2112

-20,00
-20,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Kolkas biblioteka 301
Piemaksa par papildu darbu
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Līdzekļu pārdale no kodiem 1147; 1149 +245
Pārējie sakaru pakalpojumi
Līdzekļu pārdale no koda 2233 +20
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Līdzekļu pārdale uz kodiem 2219 un 2322
Biroja preces
Līdzekļu pārdale uz kodu 2400
Degviela
Līdzekļu pārdale no koda 2233 +140
Izdevumi periodikas iegādei
Līdzekļu pārdale no koda 2311 +1
Mazirbes biblioteka 302
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221, kurā grāmatots
atvaļinājuma pabalsts
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Līdzekļu pārdale no koda 1149 , kurā sākotnēji tika
plānoti līdzekļi atvaļinājuma pabalstam +98
Biroja preces
Līdzekļu pārdale uz kodu 2400
Izdevumi periodikas iegādei
Līdzekļu pārdale no koda 2311 +1
Kaļķu biblioteka 303
Piemaksa par papildu darbu
Līdzekļu pārdale no koda 1221 +80
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Līdzekļu pārdale uz kodu 1147
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
Līdzekļu pārdale uz kodu 2231
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2231
2261

2279
2350
2400

2111
2223

2231
2400

1119

1148

1221
2111

2112
2121

20,00
20,00
-398,00
-33,00
-365,00
5,00
5,00
25,00
25,00
3,00
3,00
0,00
-20,00
-20,00
20,00
20,00
-5,00
-5,00
5,00
5,00
-436,00
-487,00
-487,00
50,00
50,00
29,00
29,00
-18,00
-18,00
18,00
18,00
-233,00
-233,00

2122

511,00

2229

511,00
-74,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Līdzekļu pārdale no koda 2112 +20
Ēku, telpu īre un noma
Līdzekļu pārdale uz kodiem 2279; 2350; 2400
Līdzekļu pārdale uz DNCB budžeta kodu 2312 Rotējošā žurnālu stenda iegādei un fotogrāfiju rāmju
iegādei
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Līdzekļu pārdale no koda 2261 +5
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Līdzekļu pārdale no koda 2261 +25
Izdevumi periodikas iegādei
Līdzekļu pārdale no koda 2261 +3
Vīdales biblioteka 305
Dienas nauda
Līdzekļu pārdale uz kodu 2223
Izdevumi par elektroenerģiju
Līdzekļu pārdale no koda 2111 +20
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Līdzekļu pārdale uz kodu 2400
Izdevumi periodikas iegādei
Līdzekļu pārdale no koda 2231 +5
Kubalu skola - muzejs 330
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Apkopējas amata vietas vakances rezultātā neizlietotos
līdzekļus 487 EUR apjomā novirzīt pakalpojumu sadaļā
2279 muzeja rakstu krājuma atkārtotai izdošanai
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Naudas balva darbiniekam (koplīgums p.9.5.)
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Precizējums 14.10 +29
Dienas nauda
Precizējums 14.10
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
Precizējums 14.10
Dienas nauda
Grozījumi 14.10 (Zviedrijas komandējuma dienas
nauda iegŗāmatota sadaļā 2122; papildus ietverts
komandējums uz Igauniju 20.10.2016)
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
Grozījumi 14.10 no koda 2121 (+233 EUR); neplānots
naktsmītņu un ceļa izdevumu izdevumu pieaugums
komandējumam Zviedrijā + 278 EUR)
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem
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2242

2243
2279

2311
2321
2322

5232
5239

-74,00
3,00
3,00
-52,00
-52,00
487,00

487,00
-120,00
-120,00
-436,00
-436,00
271,00

271,00
240,00
240,00
-625,00
-625,00
0,00

2231

2311
2350
2361

1119

1142
1147

1150

-200,00
-200,00
100,00
100,00
60,00
60,00
40,00
40,00
20955,00
4840,00
976,00
3700,00
164,00
240,00
240,00
-1140,00
-976,00
-164,00
-240,00
-240,00

Pakalpojumu apjoma samazinājums (-74 EUR)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Precizējums 14.10
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Precizējums 14.10 (-52 EUR)
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Precizējums 14.10. Lai nodrošinātu plānoto muzeja
rakstu krājuma atkārtotu izdošanu, tāmes apjoms
palielināms par 487 EUR, novirzot atalgojuma sadaļā
1119 ieekonomētos līdzekļus.
Biroja preces
Precizējums 14.10 -120 EUR
Kurināmais
Kurināmais uz Saimnieciskā dienesta budžetu
Degviela
Precizējums 14.10; darba braucienu apjoma pieaugums
(referāti konferencēs, izstāžu organzēšana, VKKF
projekta organizēšana, ceļojošās izstādes atklāšanas
pasākumi)
Saimniecības pamatlīdzekļi
Precizējums 14.10; pārcelts no koda 5239
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi
Precizējums 14.10 (iegrāmatots sadaļā 5232 un sadaļā
2312)
Dzimtsarakstu nodaļa 350
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Uz EKK 2361 EUR 40.00, uz EKK 2311 EUR 100.00,
uz EKK 2350 EUR 60.00 -200.00
Biroja preces
No EKK 2231 EUR 100.00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
No EKK 2231 EUR 60.00
Mīkstais inventārs
No EKK 2231 EUR 40.00 40.00
Pils 361
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
grozījumi pa kodiem no 1147
no Kultūras budžeta "mēnešalga" 1119 3700 EUR
prec.pa kodiem no 1147 164 EUR
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
grozījumi pa kodiem no 1150
Piemaksa par papildu darbu
grozījumi pa kodiem uz 1119
prec. pa kodiem uz 1119 -164 EUR
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
grozījumi pa kodiem uz 1142 (darbs svētku dienās)
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2239
2241

-42,00
-42,00
12494,00
8055,00
4439,00

2243
2244
2259
2279

5232

5250

-330,00
-330,00
-1500,00
-1500,00
42,00
42,00
1830,00
1500,00
330,00
-2125,00
-2125,00
6886,00
2261,00
2125,00
1500,00

1119
1147
1148

1000,00
0,00
-600,00
-600,00
300,00
300,00
230,00
230,00

1150

300,00
300,00

1221

-230,00
-230,00

2231

-600,00
-600,00

2243

-300,00
-300,00

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
precizējums pa kodiem uz 2259 -42 EUR
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Pamatojoties uz domes lēmumu pārcelt no DMMs
budžeta konta 8055 EUR
No Kultūras pils papildus ieņēmumiem telpas
remontam, domes lēmums, tāmes precizēšana 4439
EUR
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
uz kodu "citi pakalpojumi" -330 EUR
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Uzkodu "citi pakalpojumi" -1500 EUR
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
precizējums pa kodiem no 2239 42 EUR
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
no koda 2244 "Ēku, telpu, būvju uzturēšana" 1500 EUR
no koda 2243 "iekārtu remonts"
Saimniecības pamatlīdzekļi
Telpu apmēbeļojumam paredzētās finanses novirzīt
Lielās zāles grīdas nomaiņai
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
No iestādes papildus ieņēmumiem 2261 EUR
No saimniecības pamatlīdzekļu 5232 koda (telpu
apmēbeļojums) 2125 EUR
No Kultūras pasākuma budžeta transporta izd.koda
2233 1500 EUR
No Kultūras pasākuma budžeta koda "
administrat.izdevumi, dāvanas, ziedi" 1000 EUR
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Uz kodiem 1147 un 1150
Piemaksa par papildu darbu
Papildināt no koda 1119
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Pārcelt no koda 1221 (2x naudas balva dzīves un darba
jubilejās)
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Papildināt no koda 1119
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārcelt uz 1148
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Samazināt
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Samazināt
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2312
5232

1119

-200,00
-200,00
1100,00
700,00
400,00
-5700,00
-3950,00
-500,00
250,00

1147

-3700,00
250,00
250,00

1150

2500,00
500,00
2000,00

2231

-1000,00

2233

-1000,00
-1500,00

2279

-1500,00
-2000,00

2322

-2000,00
-1000,00

2350

2231

2233
2350

1119

-1000,00
1000,00
1000,00
0,00
-442,00
-400,00
-42,00
400,00
400,00
42,00
42,00
0,00
-490,00
-490,00

Inventārs
Samazināt
Saimniecības pamatlīdzekļi
Radiomikrofoni 2gb
Telts-nojume āra pasākumiem
Kultūras un sporta nodaļa 365
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
precizējums pa kodiem uz kodu "atalg.fizisk.pers."
1150 -500 EUR
precizējums pa kodiem uz 1147 250 EUR
uz Pils budžeta darbinieku mēnešalgām 1119 -3700
EUR
Piemaksa par papildu darbu
precizējums pa kodiem no 1119 250 EUR
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
precizējums pa kodiem no "pārējo darb.mēnešalga"
1119 500 EUR
no koda "citi pakalpojumi" 2279 2000 EUR
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
novirzīt uz Pils budžetu "lielās zāles rekonstrukcijai" 1000 EUR
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Novirzīt Lielās zāles grīdas nomaiņai, apskaņošnas
infrastr.uzlab. -1500 EUR
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
uz kodu 1150 "uzņ.līg.ar fiziskām personām" -2000
EUR
Degviela
precizējuma pa kodiem uz materiāliem 2350 -1000
EUR
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
precizējums pa kodiem no degvielas 2322 1000 EUR
Pensionāru un invalīdu apvienības 367
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
precizējums pa kodiem uz 2233 -400 EUR
prec. pa kodiem uz 2350 -42 EUR
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
precizējums pa kodiem no 2231 400 EUR
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
precizējums pa kodiem no 2231 42 EUR
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Dienas naudas pārcelšana (240 EUR) uz kodu 2121 un
atvaļinājuma pabalsta (250 EUR) pārcelšana uz kodu
1221
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1221
2121
2252
2312

2350
5238

1119

250,00
250,00
240,00
240,00
110,00
110,00
107,00
107,00
-110,00
-110,00
-107,00
-107,00
1599,00
-162,00

1221
2111
2219
2239
2311
2312
2350
5238

162,00
50,00
100,00
50,00
100,00
500,00
390,00
409,00
436,00

2231
2239
2241
2321

70,00
-250,00
-256,00
1192,00
436,00
756,00
180,00
-500,00
0,00
-380,00
-380,00
-370,00
-370,00
750,00

2350
2515
2259
2279
5238

750,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Dienas naudas pārcelšana no koda 1119 +250
Dienas nauda
Dienas naudas pārcelšana no koda 1119 +240
Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi
Programma Abbyy Finereader 12 no koda 2252 +110
Inventārs
Monitora pārcelšana no datortehnikas (kods 5238) uz
inventāru +107
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Abbyy Finereader 12 (110 EUR) uz kodu 2252
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Monitora pārcelšana uz inventāru (kods 2312)
Būvvalde 731
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Dienas nauda
Pārējie sakaru pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Biroja preces
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Kurināmais
Kurināmais no Kubalu skolas - muzeja budžeta
Kurināmais
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi
Grāmatvedība 760
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Precizēšana uz kodu 5238 EKA iegādei -380.00
Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi
Precizēšana uz EKK 5238 EKA iegādei
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Precizēšana no EKK 2259 EUR 380. , EKK 2279 EUR
370 EKA iegādei 750.00

Dundagas novada 27.10.2016. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
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kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta
ieņēmumu EUR 4 065 535,00, izdevumu EUR 4 147 330,00 un finansēšanas plānu EUR 88
300 apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 146 373, izdevumu EUR 146 103 un
finansēšanas plānu EUR 40 514 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas
plānu EUR 4 580 apmērā.
2016. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. ir EUR 6 505, speciālā budžeta
līdzekļu atlikums ir EUR 40 784, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR
4 580.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.214:
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par Dundagas novada
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem”.

12.
Par pašvaldības ceļiem un ielām
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. Likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļa.
2. Dundagas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts.
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” 2., un 11.punkts.
4. 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” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums” un „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais
zonējums”.
5. Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumi.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
6. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa.
Mērķis
Sakārtot jautājumu par pašvaldības ceļiem/ielām Dundagas pagastā.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļu, viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai
skaitā arī ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1052) 2.punkts nosaka, ka pašvaldības iela šo
noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve
pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība
un kas ietverts pašvaldības teritorijas plānojumā.
Izvērtējot 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” grafiskās daļas kartes „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”, „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums”,
Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumus un MK noteikumos Nr.1052
noteiktās prasības, Attīstības un plānošanas nodaļa un Saimnieciskais dienests piedāvā veikt
sekojošas izmaiņas Dundagas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstā:
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Dundagas novada ceļu
īpašumtiesību sakārtošanas
priekšlikumi
Ceļa nosaukums
Ceļa
numurs
Valpene – Sabdagas
D-4
Dīķlejas – Oškalni
PD-4
PD4 – Priežbogi

PD-5

Vecmuiža – Ceļš
nr.1
Pūpoli

D-44

Gatvesgali Laikkalni
Pils iela – Pils iela
11a

Priekšlikumi izmaiņu veikšanai
Nosaukums

Garums (m)

Dīķlejas –
Anaži
Priežbogi –
Jumari
Vecmuižas
ceļš

4298
1658

Pašvaldības ielu un ceļu
saraksts
Labojami parametri
Iekļaujams

274

Iekļaujams
Labojami parametri

D-41
PIE-1

Pūpolu ceļš
Goblejas ceļš

456
340

Izslēdzams
Iekļaujams
Iekļaujams

PIE-6

Ozolu iela

115

Iekļaujams

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1052 11. punktu, ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības
īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tai
skaitā tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese, pašvaldība
mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz
valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu
veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļu
nosaukumus ielām ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības
dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.215:
1. Izdarīt labojumus pašvaldības ceļa „Valpene – Sabdagas” garumā, nosakot tā garumu
4298 m (1.pielikums).
2. Labot pašvaldības ceļa „Vecmuiža - ceļš N.1” nosaukumu uz “Vecmuižas ceļš”.
3. Kā pašvaldības ceļu noteikt:
3.1.1658 m garu ceļa posmu ar nosaukumu „Dīķlejas – Anaži” (1.pielikums);
3.2.274 m garu ceļa posmu ar nosaukumu „Priežbogi – Jumari” (1.pielikums);
3.3. 456 m garu ceļa posmu ar nosaukumu „Pūpolu ceļš” (2.pielikums);
3.4. 340 m garu ceļa posmu ar nosaukumu „Goblejas ceļš” (2.pielikums).
4. Kā pašvaldības ceļu likvidēt 1200 m garo ceļu „Pūpoli”.
5. Dundagas ciemā, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8850 020 0477 zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0519 kā pašvaldības ielu noteikt „Ozolu iela” (2.pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam.
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13.
Par nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.
punkts.
5. 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” grafiskās daļas
karte „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 92. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” sadalīšana, veidojot jaunus
nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0082
(turpmāk – nekustamais īpašums „1905.gada iela - Akmentiņi”) kopplatība ir 1,6900 ha,
tas atrodas Jaundundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 1,0100 ha lielas neapbūvētas zemes vienības „Akmentiņi” ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0082;
2) 0,6800 ha lielas neapbūvētas zemes vienības „1905.gada iela - Akmentiņi” ar
kadastra apzīmējumu 8850 015 0083.
Lai sakārtotu nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” dokumentāciju,
Dundagas novada pašvaldība, kā tiesiskais valdītājs, vēlas sadalīt nekustamo īpašumu,
no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0083, piešķirot tai
nosaukumu „Akmentiņu zeme” un atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.6. punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas
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plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas
mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „1905.gada
iela - Akmentiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0083 ir noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
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 ciema teritorijas
funkcionālais zonējums” nekustamais īpašums „1905.gada iela - Akmentiņi” atrodas
funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92.
punkts nosaka, ka Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona lauku teritorijā un
ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un
daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem
pakalpojumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.216:
1. Veikt nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015
0082 sadalīšanu, atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0083.
2. Nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0082
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0082 pēc sadalīšanas piešķirt
nosaukumu „Jaundundagas Akmentiņi” un atstāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101).
3. Nekustamā īpašuma „1905.gada iela - Akmentiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0082
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0083 pēc sadalīšanas piešķirt
nosaukumu „ Akmentiņu zeme” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
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: Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram –
kac.talsi@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.
Par lietošanas mērķa noteikšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada Domes 16.06.2016. sēdes lēmums Nr.148 „Par detālplānojuma
projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” apstiprināšanu”.
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 18.,
23.1., 25. un 26.1. punkti.
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Mērķis
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 16.06.2016. sēdes lēmumu Nr.148 „Par
detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” apstiprināšanu”
apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr.
8862 005 0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036, sadalot
īpašumu sešās zemes vienībās.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”:
1) 16.1.punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa;
2) 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai
pašvaldības institūcija;
3) 23.1.punktu neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas
teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši
detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo
noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu;
4) 25. punktu zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai ir apstiprināts
detālplānojums (kurā noteikti arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai
mērķu grupas), lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka atbilstoši
detālplānojumā norādītajām platībām vai platību sadalījumam;
5) 26.1. punktu zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav
nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes
vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā
lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu
grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.217:
1. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0165 1,1648 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (NĪLM kods
0501) un 0,4249 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
2. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0166 0,3718 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods
0601).
3. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0167 0,3717 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods
0601).
4. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0168 0,3845 ha platībā noteikt nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķi - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods
0601).
5. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0169 0,4699 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods
0601).
6. Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0170 1,6800 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods
0601).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1) (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
2) Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram – kac.talsi@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

15.
Par nekustamā īpašuma „Arfas” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 05.10.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
05.10.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/439-L).
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 „Arfas” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Arfas” ar kadastra Nr. 8850 020 0173 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Arfas”) kopplatība ir 2,7560 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no:
1) 1,3000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0113;
2) 0,1060 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0173;
3) 1,3500 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0174.
Nekustamā īpašuma „Arfas” īpašnieks (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Arfas”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0113,
piešķirot tai nosaukumu „Mežaparks”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.218:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Arfas” ar kadastra Nr. 8850 020 0173 sadalīšanai, atdalot no
tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0113.
2. Nekustamā īpašuma „Arfas” ar kadastra Nr. 8850 020 0173 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0173 un 8850 020 0174 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Arfas”.
3. Nekustamā īpašuma „Arfas” ar kadastra Nr. 8850 020 0173 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 015 0113 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežaparks”.
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 Talsu klientu apkalpošanas centram: kac.talsi@vzd.gov.lv.
2. Personīgi (Vārds, uzvārds) pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

16.
Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku
G.Laicāns
Pamatojums
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/16/365-B, no 16.08.2016, likumu “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likums „Par
dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pants.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības speciālistu ar dzīvojamo telpu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) iesniegumu ar lūgumu
piešķirt dzīvojamo platību uz darba pienākumu veikšanas laiku Dundagas novada pašvaldībā.
Deklarētā dzīvesvieta nav Dundagas novada pašvaldībā. (…)
(Vārds, uzvārds) ir darba tiesiskajās attiecībās ar Dundagas novada pašvaldību – strādā
Dundagas novada administrācijā par zemes lietu speciālisti no šā gada 5.jūlija.
Tā kā faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, lai pilnvērtīgi varētu veikt
darba pienākumus ir nepieciešama dzīvojamā platība Dundagā.
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Šā gada jūlijā atbrīvojās labiekārtots dzīvoklis Nr.10 Maija ielā 2, Dundagā. Dzīvoklī
tika veikts kosmētiskais remonts un to var izīrēt.
Lai dzīvojamo platību var piešķirt speciālistam, tam pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 23.un 25.pantiem, piešķirams dienesta viesnīcas statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.pantu pašvaldība uz darba
pienākumu pildīšanas laiku Dundagas novada pašvaldībā var izīrēt (Vārds, uzvārds) dienesta
viesnīcas telpas Maija ielā 2, dz.10, Dundagā, Dundagas novadā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.219:
1. Noteikt dienesta viesnīcas statusu Dundagas novada pašvaldībai piekrītošam dzīvoklim
Maija ielā 2, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
2. Slēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar (Vārds, uzvārds) par dienesta viesnīcas
telpām adresē Maija ielā 2, dzīvoklis Nr.10, Dundagā uz darba tiesisko attiecību laiku
Dundagas pašvaldībā, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 28.februārim.
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: nekustamo īpašumu speciālistam.

17.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
G.Laicāns
Pamats
1. Valsts zemes dienesta 20.07.2016. vēstule Nr. 2-04.1/101 „Par Kadastra informācijas
sistēmā reģistrētu datu atbilstību”.
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1, 18.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21).
4. 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).
Mērķis
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
(turpmāk - Dienests) 20.07.2016. vēstuli Nr. 2-04.1/101 „Par Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētu datu atbilstību” (turpmāk - vēstule), kurā Dienests informē, ka ir uzsācis Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma)
reģistrēto datu izvērtējumu par zemes vienībām, kurām Kadastra informācijas sistēmā
reģistrēts viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, bet uz zemes vienības reģistrētas ēkas,
kas pēc tipa vai galvenā lietošanas veida neatbilst zemes vienības nekustamā īpašuma
lietošanas mērķim, atbilstoši MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.496) 2. pielikumā norādītajiem piemērošanas kritērijiem.
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Dienests ir sagatavojis un Pašvaldībai nosūtījis informāciju no Kadastra informācijas
sistēmas (turpmāk – datu atlase) par Pašvaldības teritorijā esošajām zemes vienībām un ēkām,
kurām Dienesta ieskatā būtu izvērtējams nekustamā īpašuma lietošanas mērķa, ēkas galvenā
lietošanas veida vai telpu grupas lietošanas veida noteikšanas pamatojums.
Pievienoto datu atlasi Dienests lūdz izskatīt un nepieciešamības gadījumā pieņemt
lēmumu par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu atbilstoši MK
noteikumu Nr.496 prasībām vai uzsākt ēkas galvenā lietošanas veida vai telpu grupas
lietošanas veida maiņas procesu atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 17.3.1.punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja
būves galvenais lietošanas veids neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim, savukārt
18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai
pašvaldības institūcija.
Ņemot vērā Dienesta informāciju, Pašvaldība ir izvērtējusi sekojoša nekustamā īpašuma
atbilstību MK noteikumu Nr.496 prasībām:
Nosaukums
Platība Nekustamā
Būves
Būves galvenais
Būves
Saistošajo
(kadastra Nr.)
(ha)
īpašuma
nosauku
lietošanas veids
tips
s
lietošanas
ms
noteikum
mērķis
os Nr.21
vai Nr.10
noteiktais
zonējums
„Alpi”
0,1365 Individuālo Veikals Vairumtirdzniecības Tirdznie Publiskās
8850 020 0277
dzīvojamo
un
cības
apbūves
māju
mazumtirdzniecības
ēkas
teritorija
apbūve
ēkas
(P)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.220:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Alpi” ar kadastra Nr.885 020 0277 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz Komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801).
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 Talsu klientu apkalpošanas centram – kac.talsi@vzd.gov.lv.
2. (Vārds, uzvārds): adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

18.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma pārdēvēšanu
G.Laicāns
Pamats
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
Mērķis
Pārdēvēt nosaukumus nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0477.
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Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve” ar kadastra Nr. 8850 020 0477 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pils ielas apbūve”) kopplatība ir 0,1668 ha, tas atrodas Dundagas
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības „Pils ielas atzars” ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0519.
Nekustamā īpašumu „Pils ielas apbūve” īpašnieks ir Dundagas novada pašvaldība un uz tā
atrodas nereģistrēta inženierbūve, kuru plānots reģistrēt kā ceļu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.221:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Pils ielas apbūve” ar kadastra Nr. 8850 020 0477 un zemes
vienībai „Pils ielas atzars” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0519 nosaukumu uz „Ozolu
iela”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram –
kac.talsi@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

19.
Par nekustamā īpašuma „Laikkalni” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1.
(Vārds, uzvārds) 10.10.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
11.10.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/449-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 „Laikkalni” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Laikkalni” ar kadastra Nr. 8850 015 0033 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Laikkalni”) kopplatība ir 16,10 ha, tas atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 12,30 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0033;
2) 3,80 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0023.
Nekustamā īpašuma „Laikkalni” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Laikkalni”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0023, piešķirot tai nosaukumu „Laukkalni”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
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starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.222:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Laikkalni” ar kadastra Nr. 8850 015 0033 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0023.
2. Nekustamā īpašuma „Laikkalni” ar kadastra Nr. 8850 015 0033 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 015 0033 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Laikkalni”.
3. Nekustamā īpašuma „Laikkalni” ar kadastra Nr. 8850 015 0033 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 019 0023 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Laukkalni”.
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 Talsu klientu apkalpošanas centram: kac.talsi@vzd.gov.lv.
2. Indulim Šermuksnim: indulis.sermuksnis@latvijasnotars.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

20.
Par Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikumu
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts
Mērķis
Izveidot komisiju un izdarīt nolikuma grozījumus, nosakot kārtību, kādā tā īstenos
vienotu pašvaldības politiku sporta jomā un veicinās sporta attīstību novadā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Sporta komisijas nolikumu, komisijas sēdes vada Sporta komisijas
priekšsēdētājs.
Sporta komisijas nolikumā izdarīti grozījumi, nosakot jaunu kārtību, kādā tā īstenos
vienotu pašvaldības politiku sporta jomā un veicinās sporta attīstību novadā.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska-Dišlere, G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.223:
1. Pieņemt iesniegto nolikuma “Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas
nolikums” projektu (pievienots pielikumā).
2.

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvu:
2.1. Ance Freiberga
2.2. Oskars Sproģis
2.3. Atis Burnevics
2.4. Arvis Heniņš
2.5. Guntis Pirvits
2.6. Alnis Auziņš
2.7. Gundega Lapiņa
2.8. Ilmārs Gleglu

3.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada
pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.272 “Par sporta komisijas nolikumu
un sastāvu” 2.punktu.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Dažādi jautājumi
1. Par pasākumiem saistītiem ar Āfrikas cūku mēra novēršanas pasākumiem.
2. Par domes priekšsēdētāja vietnieces braucienu uz Moldovu

Sēde slēgta plkst. 14.46.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 31.10.2016.

G.Laicāns

Protokolēja
Protokols parakstīts 31.10.2016.

S.Kokoreviča
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