
 

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

 S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.2. 2016.gada 28. janvārī  Sēde sasaukta plkst. 13.00 Sēde atklāta: plkst. 13.00 Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Andra Grīvāne, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Linda Pavlovska,  Ansis Roderts, Gunta Abaja, Una Sila, Guntis Pirvits  Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, redaktora vietniece Diāna Siliņa, juriskonsults Aigars Šturms, Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Ondzule Piedalās: biedrības „Dundagas novada atbalsta biedrība” pārstāvji Tamāra Kaudze, Zane Grīnīte un biedrības „Jauniešu klubs „Dundaga”” pārstāvis Oskars Skarbinieks Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns Sēdi protokolē: sekretāre lietvede Dace Kurpniece Tiek veikts sēdes audio ieraksts.  Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut darba kārtībā 27.jautājumu „Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi”  Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un  citām aktualitātēm 2. Par ēdināšanas maksu PII „Kurzemīte” 3. Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma” 4. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas” 5. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība” 6. Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Līvõd īt” 7. Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Randalist” 8. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadā 9. Par kultūras pasākumu plānu 2016.gadam 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 11. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu 



 212. Par grozījumiem amatu katalogā 13. Par grozījumiem atlīdzības noteikumos 14. Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā”. 15. Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un 
mūzikas skolā” 16. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos noteikumos Nr.47 
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 17. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas ciemā 18. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi” 20. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 21. Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu 22. Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 23. Par dzīvokļu jautājumiem 24. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi” 25. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 26. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības budžetu 2016.gadam” un 2016.gada rīcību 

plānu 27. Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi 
  1.§ Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  un citām aktualitātēm 

 Novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Baiba Dūda informē par mēneša notikumiem un paveiktajiem darbiem: 1. Par aktualitātēm pašvaldības iestādēs 2. Par notikušajiem kultūras un sporta pasākumiem, jauniešu aktivitātēm  Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē: 1. Par problēmām, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbību SIA „Kolkas ūdens” mainās valdes loceklis 2. Par jautājumiem, kas saistīti ar skolēnu pārvadāšanu- par problēmu ir informēta Saeimas Tautsaimniecības komisija.  3. Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē apstiprināti 2016.gada plāni. Tiek piedāvāta dalība dažādos projektos.  Jautājumi: G.Abaja (G.A.)- kā notiek izpilddirektora kandidāta meklējumi? G.Laicāns (G.L.) – Šobrīd ir būtiski sakārtot vietnieka jautājumu- ir jāizsludina konkurss uz amata vietu. Kā paredz domes lēmums šobrīd sekoju arī pils budžeta izstrādāšanai un darbībai pilī. Ja izpilddirektora p.i. nemainīs viedokli, tad pēc 31.marta būs jāsludina konkurss uz vakanci. Varētu būt arī lēmums jāpieņem ātrāk. G.A.- Vai nākamajā sēdē būs zināms konkrētāk par izpilddirektoru? G.L.- Ja Baiba nevarēs turpināt, tad nevaram pagarināt p.i. bezgalīgi ilgi, būs jāsludina konkurss.  
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2. § 

Par ēdināšanas maksu PII „Kurzemīte” 
G.Laicāns 

Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” , MK not.nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem”, Rīgā 2012.gada 13.martā 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par ēdināšanas maksu PII „Kurzemīte”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

3. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma” 

G.Laicāns 
Pamats 
2015. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses iesniegums. 
  NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai 
„Sarma””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

4. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas” 

G.Laicāns 
Pamats 
2015. gada 20. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas A.Šleineres 
iesniegums. 
 
 
NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam 
„Sendienas””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

5. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība” 

G.Laicāns 
Pamats 
2015. gada 14. novembra iesniegums no Dundagas invalīdu biedrības vadītājas I. Čaunānes. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde,  
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U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai 
„Cerība””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

6. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Līvõd īt” 

G.Laicāns 
Pamats 
04.01.2016.g. iesniegums no biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites. 
 
 NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (L.Pavlovska) NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Līvõd īt””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

7.§ 
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Randalist” 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 
13.01.2016. iesniegums no biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētājas V.Milleres. 
 
NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (G.Abaja) NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Randalist””. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

8. § 
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadā 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 

1. Kurzemes plānošanas reģiona 10.12.2015. vēstule Nr. 2-5.5/187/15 „Par pašvaldību 
līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam”. 

2. Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts. 
 

 NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (L.Pavlovska) NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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9. § 

Par kultūras pasākumu plānu 2016.gadam 
G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne, L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa, 2.panta 
2.daļas 1.- 8.punkts 
 
 NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav;  G.Abaja izgājusi NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par kultūras pasākumu plānu 2016.gadam”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

10. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Laicāns, A.Zumbergs 
Pamats 
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa. 
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr.5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes 14.12.2015. 

pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nr. 21907/005/2015-NOS  (saņemts 
pašvaldībā 17.12.2015. un reģistrēts ar Nr. DD-3-31.2/15/1193). 

 
 NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 
 

11.§ 
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

sadales kārtības apstiprināšanu 
G.Laicāns, L.Pavlovska 

Pamats 
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi). 
 
 NOLEMJ: Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales 
kārtības apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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12. § 

Par grozījumiem amatu katalogā 
Ziņo B.Dūda; G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja, G.Pirvits 

Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts 
 
Izvērtējums 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un 
amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka 
amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju aprakstus un līmeņu 
raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu 
klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums (saskaņā ar 
Noteikumu 3.pielikumu) un tas tiek iesniegts saskaņošanai pašvaldībā vai augstākajā iestādē 
(pašvaldības gadījumā tā var būt dome). Dome divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu 
saņemšanas tos izvērtē. 
 Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par 
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts (saskaņots) amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojums. 
 Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 31.punktā minētais 
amats (Saimnieciskā dienesta vadītājs) klasificēts 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” I 
līmenī. Noteikumos noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40 darbinieku) 
vadītājs klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī. Saimnieciskajā dienestā 
ir nodarbināti 35 darbinieki. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 40.punktā minētais 
amats (Kultūras pils direktors) klasificēts 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” I līmenī. 
Noteikumos noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40 darbinieku) vadītājs 
klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī. Kultūras pilī ir nodarbināti 16 
darbinieki. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 49.punktā minētais 
amats (Tūrisma pakalpojumu darbinieks) klasificēts 23.amatu saimes “Klientu apkalpošana” IIA 
līmenī. Izvērtējot noteiktos amata pienākumus, amats klasificējams 24.saimes ,,Komunikācijas un 
sabiedriskās attiecības” I līmenī.  

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 59.punktā minētais 
amats (Kubalu skolas – muzeja vadītājs) klasificēts 18.5 saimes ,,Muzeja pakalpojumi” III līmenī. 
Noteikumos noteikts, ka ļoti maza muzeja vadītājs (1-4 darbinieki) klasificējams 18.5 saimes 
,,Muzeja pakalpojumi” IV līmenī.  
 
 Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 62.punktā minētais 
amats (Centrālās bibliotēkas vadītājs) klasificēts 18.2.amatu saimes “Bibliotēku pakalpojumi” III 
līmenī. Noteikumos noteikts, ka bibliotēkas vadītājs (6-9 darbinieki) klasificējams 18.2.amatu 
saimes “Bibliotēku pakalpojumi” V līmenī. Centrālajā bibliotēkā nodarbināti 12 darbinieki.  

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 66.punktā minētais 
amats  (Sociālā dienesta vadītājs) klasificēts 39. amatu saimē ,,Sociālais darbs” IV līmenī. 
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Noteikumos noteikts, ka vada iestādes sociālā darba vadības funkciju un tās attīstību klasificējams 
39.amatu saimē ,,Sociālais darbs” V līmenī. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 67.punktā minētais 
amats  (Sociālais darbinieks) klasificēts 39. amatu saimē ,,Sociālais darbs” IIIB līmenī. MK 
noteikumu grozījumu rezultātā  amats klasificējams 39.amatu saimē ,,Sociālais darbs” IV līmenī. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 92.punktā minētais 
amats (Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs) klasificēts 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” I 
līmenī. Noteikumos noteikts, ka mazas iestādes (iestāde, kurā nodarbināti 10 – 40 darbinieku) 
vadītājs klasificējams 1.amatu saimes “Administratīvā vadība” IVA līmenī. Kolkas pagasta pārvaldē 
ir nodarbināti 15 darbinieki. 

Paralēli tiek izvērtēts jautājums par jaunu amata vietu Dundagas novada centrālajā 
administrācijā – izpilddirektora vietnieks. Noteikumos noteikts, ka mazas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks klasificējams 1.amatu saimes ,,Administratīvā vadība” IIC līmenī. 
 Ņemot vērā minēto, izdarāmi grozījumi ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra 
lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata katalogā" apstiprinātajā 
amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā. 
 Iestāde Struktūrvienība Amata 

nosaukums 
Saime 

(apakšsaime), 
līmenis, 

mēnešalgu grupa 

 

33. Saimnieciskais 
dienests 

Saimnieciskais 
dienests 

Saimnieciskā 
dienesta vadītājs 

1.saime 
(Administratīvā 
vadība), IV A 
līmenis, 
13.mēnešalgu 
grupa 

1 

45. Kultūras pils Kultūras pils Direktors 1.saime 
(Administratīvā 
vadība), IV A 
līmenis, 
13.mēnešalgu 
grupa 

1 

49.  Kultūras pils Tūrisma 
pakalpojumu 
darbinieks 

24.saime 
(Komunikācijas un 
sabiedriskās 
attiecības), I 
līmenis, 
7.mēnešalgu grupa 

1 

59. Kubalu skola - 
muzejs 

Kubalu skola - 
muzejs 

Vadītājs 18.5. Muzeja 
pakalpojumi, (IV), 
10. mēnešalgu 
grupa 

1 

62. Bibliotēka Dundagas 
bibliotēka 

Centrālās 
bibliotēkas 
vadītāja 

18.2. Bibliotēku 
pakalpojumi, (IV), 
11. mēnešalgu 
grupa 

1 
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66. Sociālais dienests Sociālais dienests Sociālā dienesta 

vadītāja 
39.Sociālais darbs, 
(V),  
11. mēnešalgu 
grupa 

1 

67.  Sociālais dienests Sociālais 
darbinieks 

39.Sociālais darbs, 
(IIIB),  
9. mēnešalgu 
grupa 

1 

95. Kolkas pagasta 
pārvalde 

Kolkas pagasta 
pārvalde 

Pārvaldes 
vadītājs 

1.saime 
(Administratīvā 
vadība), IV A 
līmenis, 
13.mēnešalgu 
grupa 

1 

 Dundagas 
novada Centrālā 
administrācija 

 Izpilddirektora 
vietnieks 

1.saime 
(Administratīvā 
vadība), IIC 
līmenis, 
13.mēnešalgu grupa 

1 

 
Tiek izteikts priekšlikums  

1) papildus izvērtēt lēmuma projektā iekļauto grozījumu punktus Nr.33., 45 un 95. (tabulā) un 
atlikt to izskatīšanu šajā sēdē, un nodot atkārtotai izskatīšanai darba grupā. 

2) Papildināt tabulu ar : 
  Sociālais dienests Sociālais 

darbinieks 
39.Sociālais darbs, 
(IIIA),  
8. mēnešalgu 
grupa 

3 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret – nav, atturas –2 (G.Abaja, A.Roderts) NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par grozījumiem amatu katalogā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

13. § 
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos 

noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi” 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 2.punkts; 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts 
 
Mērķis 
Grozīt kārtību, kādā tiek noteikta mēnešalga 
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Izvērtējums 
1. Dundagas novada pašvaldībā ir izveidotas iestādes ar ļoti dažādu darbinieku skaitu. Iestāžu 
izveidošanas pamatojumi bijuši dažādi, ne vienmēr skaidri nosakāmi. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 17.pantu (lūkot kopā ar 30.panta otro daļu) viens no būtiskākajiem iestādes vadītāja 
uzdevumiem ir pārvaldīt iestādes personāla resursus, noteikt iestādes pārvaldes amatpersonu un 
darbinieku pienākumus, iecelt amatā un atbrīvo no tā amatpersonas, pieņemt darbā un atlaist no tā 
darbiniekus un citi uzdevumi, kuru izpildes noslodzi iespējams mērīt arī ar darbinieku skaitu. 
 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmā daļa 
nosaka, ka pašvaldību amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes 
iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, šā 
likuma 3.pielikumā noteiktās maksimālās mēnešalgas. Mēnešalgas apmēra noteikšanā iepriekš 
minētais uzskatāms par vienīgo regulējumu (ja neskaita regulējumu amatu saimes, līmeņa un 
kvalifikācijas pakāpes noteikšanā), pārējos aspektos pašvaldībai sniegta rīcības brīvība, kas 
izmantojama ievērojot Darba likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu un citus normatīvos aktus. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto iekšējie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumiem par koeficientu 
piemērošanu iestāžu vadītājiem – koeficienti noteikšanā kā kritērijs izmantots vidējais pilna laika 
amata vietu (slodžu) skaits attiecīgajā iestādē. 
 
Secina, ka saskaņā ar iepriekšējā jautājumā sagatavotajā lēmuma projektā veiktajiem labojumiem, 
jautājuma izskatīšana ir jāatliek. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 
 
 

14. § 
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā” 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļa 
  Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā””. Lēmums pievienots protokolam. 
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15.§ 

Par saistošajiem noteikumiem  
„Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un mūzikas skolā” 

G.Laicāns 
Pamats 
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa; likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību 
Dundagas mākslas un mūzikas skolā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

16. § 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”  
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  
saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” ”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

 
17. § 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas ciemā 
G.Laicāns 

Pamats 
1) Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) 
apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa 
2) Dundagas novada domes lēmums Nr. 215,21. § „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem 
Dundagā” no 26.11.2015. 
3) SIA „Ziemeļkurzeme” valdes locekļa A.Bāliņa iesniegums no 07.01.2016. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas 
ciemā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 
 
 



 1118.§ 
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai 

G.Laicāns 
Pamats 
1.   Valsts zemes dienesta 03.12.2014. vēstule Nr. 2-19/163. 
2.   Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.pants. 
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektā daļa un 13.panta pirmās daļas 8.punkts. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

19. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi” 

G.Laicāns 
Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 04.01.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
04.01.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/2-P). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 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 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. un 97.3.  
punkti. 

4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

20.§ 
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 Ziņo L.Laicāns, G.Laicāns 
Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) 19.01.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.01.2016. ar 

Nr.DD-3-26.1/16/28-Z). 
2. 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 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92. punkts. 

3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 23.3. un 30. punkti. 

 



 12Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

21. § 
Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu 

G.Laicāns 
Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 29.10.2015. iesniegums. 
2. 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” 85.  punkts. 

 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 
22.§ 

Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta pirmā 
un trešā daļa; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sestā daļa, 14.panta 
septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

23.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Laicāns 
Pamatojums 
Dundagas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmums Nr.255. Dundagas novada Domes 
24.03.2010 saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkta 2.3. 
apakšpunkts. Sociālā dienesta atzinums un apsekošanas akts. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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24. § 

Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi” 
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns 

Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav;  A.Grīvāne izgājusi NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības 2015.gada budžeta 
izpildi””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
Tiek izsludināts pārtraukums - 15 minūtes. 
 
 

25. § 
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns 
Pamats: 
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; A.Grīvāne izgājusi NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Una Sila (no 14.50). 
 
 

26.§ 
Par saistošajiem noteikumiem 

 „Par pašvaldības budžetu 2016.gadam”un 2016.gada rīcības plānu 
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs 

Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Tiek ierosināts no rīcībām 2016.gadam izņemt paredzēto finansējumu ietves rekonstrukcijas 3.kārtai 
€ 58 296,- Kolkas ciemā un novirzīt rezervē ar mērķi ūdenssaimniecības sakārtošanas izdevumiem. 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības budžetu 2016.gadam” un 
2016.gada rīcības plānu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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27.§ 

Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
 Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde,  A.Grīvāne, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
  Sēde slēgta plkst. 16.00.    Protokols parakstīts 02.02.2016.    Sēdes vadītājs        G.Laicāns   Protokolēja        D.Kurpniece 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.2. 28.01.2016. 

2. § 
Par ēdināšanas maksu PII „Kurzemīte” 

 
Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” , MK not.nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem”, Rīgā 2012.gada 13.martā 
 
Mērķis 
Diferencēta pēc izglītojamo vecumiem  un vienota summa dienā par ēdināšanas pakalpojumiem 
(izvērtējumu veicot katra mācību gada sākumā uz 1.09.) 
 
 
Izvērtējums 

Pēc MK not.nr.172. /2012.gada 13.martā/ „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem.” uztura normas bērniem pirmsskolā ir noteiktas diferencētas , atkarībā no izglītojamā 
vecuma- 1-3 gadus veciem izglītojamiem ir sava kcal dienas norma un 4-6 gadus veciem ir sava 
kcal dienas norma par 3 ēdienreizēm dienā. 2015.gada 14.jūlijā grozījumi MK not.nr.172 nosaka 
ēdināšanas normas 1-2 g.v. izglītojamiem un 3-6 g.v. izglītojamiem par 3 ēdienreizēm dienā.   
 

ēdienreize Izmaksas eur 1-2 
gadus veciem 
izglītojamiem  

Izmaksas eur 3-6 
gadus veciem 
izglītojamiem 

Brokastis 0.28 0.36 
Pusdienas 0.64 0.71 
launags 0.28 0.36 

KOPĀ 1.20 1.43 
 Dundagas novada dome nolemj:  
Noteikt konstantu dienas maksu izglītojamiem vecumā no 1-2 gadiem par 3 ēdienreizēm- 1.20 eur 
un 1.43 eur 3-6 gadīgajiem ; 
 
 
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule, CA grāmatvedība   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.3. 28.01.2016. 

3. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma” 

 
Pamats 
2015. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses iesniegums. 
 
Mērķis 
Atbalstīt Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” darbību . 
 
Izvērtējums 
Kolkas pensionāru apvienības pārstāve B.Ose lūdz iekļaut 2016. gada budžetā EUR 850 pensionāru 
pasākumiem.  Dundagas novada dome nolemj:  
1.   Piešķirt pensionāru apvienībai „Sarma” finansējumu 2015.gadā piešķirtā finansējuma apmērā - 
EUR 750 saskaņā ar pasākumu plānu un izdevumu tāmi pielikumā.  
2.   1x ceturksnī iesniegt finanšu izlietojuma atskaites un attaisnojošos dokumentus, saskaņā ar 
apstiprināto tāmi. 

 

 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas kultūras pils    
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.4. 28.01.2016. 

4. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas” 

 
Pamats 
2015. gada 20. novembra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas A.Šleineres 
iesniegums. 
 
Mērķis 
Atbalstīt Dundagas novada pensionāru kluba „Sendienas” darbību . 
 
Izvērtējums  
Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāve A.Šleinere lūdz iekļaut 2016. gada budžetā EUR 850 
pensionāru pasākumu vajadzībām . 
 

Dundagas novada dome nolemj:  
1. Piešķirt pensionāru klubam „Sendienas” finansējumu 2015.gadā piešķirtā finansējuma 

apmērā - EUR 750 saskaņā ar pasākumu plānu un izdevumu tāmi pielikumā.  
2. 1x ceturksnī iesniegt finanšu izlietojuma atskaites un attaisnojošos dokumentus, saskaņā ar 

apstiprināto tāmi. 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas kultūras pils 
    
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.5. 28.01.2016. 

5. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai „Cerība” 

 
Pamats 
2015. gada 14. novembra iesniegums no Dundagas invalīdu biedrības vadītājas I. Čaunānes. 
 
Mērķis 
Atbalstīt Dundagas novada invalīdu apvienības darbību . 
 
Izvērtējums 
Dundagas pagasta invalīdu apvienības vadītāja Ināra Čaunāne lūdz iekļaut 2016. gada budžetā EUR 
700  invalīdu pasākumu vajadzībām. 
 
 Dundagas novada dome nolemj:  
1. Piešķirt invalīdu apvienībai „Cerība” finansējumu EUR 700 apmērā saskaņā ar pasākumu plānu 
un izdevumu tāmi pielikumā. 

2. 1x ceturksnī iesniegt finanšu izlietojuma atskaites un attaisnojošos dokumentus, saskaņā ar 
apstiprināto tāmi. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas kultūras pils   
 
 
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.6. 28.01.2016. 

6. § 
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Līvõd īt” 

Pamats 
04.01.2016.g. iesniegums no biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites. 
 
Mērķis 
Nodrošināt efektīvāku rūpēšanos par lībiešu kultūru un lībiešu kultūras vērtību saglabāšanu un 
attīstīšanu Dundagas novadā, kā arī nodrošināt informācijas sniegšanu par tūrisma iespējām 
Dundagas novadā.  
 
Izvērtējums 
Biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētāja I.Ernštreite ir iesniegusi atskaiti par 2015. gadā 
piešķirto līdzekļu izlietojumu. Piešķirtie līdzekļi ir izlietoti atbilstoši mērķim.  
Biedrības „LĪVŌD ĪT” valdes priekšsēdētāja I.Ernštreite lūdz Dundagas novada domi piešķirt 
finansējumu  EUR 3 700 (trīs tūkstoši septiņi simti eiro) apjomā saskaņā ar pievienoto tāmi. 
 Dundagas novada dome nolemj: 

 
1) Slēgt funkcijas deleģēšanas līgumu. 
2) Piešķirt finansējumu 2016. gadā 2015.gadā piešķirtā finansējuma apmērā - EUR 2980. 
3) 1x ceturksnī iesniegt finanšu izlietojuma atskaites un attaisnojošos dokumentus, saskaņā ar 

apstiprināto tāmi. 
 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai „LĪVŌD ĪT”     
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.7. 28.01.2016. 

7.§ 
Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai „Randalist” 

 
Pamats 
13.01.2016. iesniegums no biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētājas V.Milleres. 
 
Mērķis 
Rūpēties par kultūru.  
 
Izvērtējums 
Biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētāja V.Millere ir iesniegusi atskaiti par 2015. gadā piešķirto 
līdzekļu izlietojumu. Finanšu līdzekļi ir izlietoti atbilstoši mērķim. 
Biedrības „Randalist” valdes priekšsēdētāja V.Millere lūdz Dundagas novada domi piešķirt 
finansējumu 2016. gadā  EUR 3260,00 apjomā. 
Izskatot iesniegto izdevumu tāmi, netiek atbalstīta līdzekļu piešķiršanu plenēra rīkošanai (€1260,-). 

 Dundagas novada dome nolemj:  1) Biedrības „Randalist” darbības nodrošināšanai (deleģēto uzdevumu veikšanai) piešķirt 
finansējumu 2016. gadā € 2000,-. 2) 1x ceturksnī iesniegt finanšu izlietojuma atskaites un attaisnojošos dokumentus, saskaņā ar 
apstiprināto tāmi. 

 
Lēmums nosūtāms: Biedrībai „Randalist”. 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Galvenajai 
grāmatvedei I.Pivitei, juriskonsultam A.Šturmam.     
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.8. 28.01.2016. 

8. § 
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadā 

Pamats 
1. Kurzemes plānošanas reģiona 10.12.2015. vēstule Nr. 2-5.5/187/15 „Par pašvaldību 

līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam”. 
2. Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts. 

 
Mērķis 

Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 
 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona 

(turpmāk - KPR) 10.12.2015. vēstuli Nr. 2-5.5/187/15 „Par pašvaldību līdzfinansējumu Kurzemes 
plānošanas reģionam”, kurā ir norādīts, ka 2015. gada 25. novembrī KPR attīstības padomes sēdē 
(turpmāk - sēde) skatīja jautājumu par pašvaldību līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2016. 
gadam. 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu Plānošanas reģionu 
finansēšanas avoti var būt pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības budžeta vai dotācija 
no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem līgumiem. 

Ņemot vērā Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu, kā arī minētās sēdes laikā 
panākto vienošanos par līdzfinansējumu 1500 EUR apmērā, KPR lūdz pašvaldību izskatīt jautājumu 
par līdzfinansējumu KPR 2016. gadam domes sēdē un informēt KPR administrāciju par pieņemto 
lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek 
saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā 2015. gadā, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes 
stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai. 

 Dundagas novada dome nolemj:  
Paredzēt 2016. gada budžetā 1500 EUR kā dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 
 
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam – Eksporta iela 12-2012, Rīga, LV-1045. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.9. 28.01.2016. 

9. § 
Par kultūras pasākumu plānu 2016.gadam 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa, 2.panta 
2.daļas 1.- 8.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt kultūras pasākumu norisi Dundagas novada pašvaldībā. 
 
Izvērtējums 
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā atbilstoši dažādu 
iedzīvotāju grupu vajadzībām. Dundagas novada pašvaldībā kultūras vērtību adīšanas, izplatīšanas 
un saglabāšanas funkciju veic pašvaldības iestāde “Kultūras pils” un  Kolkas pagasta pārvaldes 
struktūrvienība “Tautas nams”.  
Dundagas Kultūras pils un Kolkas Tautas nams ir sagatavojuši 2016. gada kultūras pasākumu plānu 
projektus (pielikumā). 2016. gada novada kultūras dzīves nodrošināšanai ir ietverti pasākumi 
bērniem; ģimenēm; senioriem; iedzīvotājiem, kuri sekmē tradicionālo kultūras vērtību izplatīšanu; 
profesionālās mākslas pieejamība; gadskārtu ieražas; Valsts svētki; Dundagas novadam raksturīgi 
kultūras dzīves notikumi; piemiņas dienas u.c.  
 Dundagas novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Kolkas Tautas nama kultūras pasākuma plānu 2016.gadam par kopējo summu 
Eur 20 739. 

2. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu 2016.gadam par kopējo 
summu Eur 25 792. 

3. Pirms pasākuma norises par pasākumiem virs € 1000,- tāmes saskaņot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 
 
Lēmums nosūtāms: Kultūras pils; Kolkas pagasta pārvalde 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam 
A.Pinkenam   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.10. 28.01.2016. 

10. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

Pamats 
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa. 

3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr.5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes 14.12.2015. 
pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nr. 21907/005/2015-NOS  (saņemts 
pašvaldībā 17.12.2015. un reģistrēts ar Nr. DD-3-31.2/15/1193). 

 
Mērķis 

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

(Vārds, uzvārds) (personas kods xxxxxxx) īpašumā Dundagas novada Kolkas  pagastā atrodas 
šādi nekustamie īpašumi: 

1.  no 30.08.2005. nekustamais īpašums „Kalnāji” ar kadastra Nr. 8862 003 0022. Īpašuma 
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000184920; 

2. no 26.11.2007. nekustamais īpašums „Maijpuķītes” ar kadastra Nr. 8862 003 0104. Īpašuma 
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000417285; 

3. no 26.11.2007. nekustamais īpašums „Zilenes” ar kadastra Nr. 8862 003 0103. Īpašuma 
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000417273. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 
2. daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minētajiem īpašumiem. 

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

 
2015. gada 24. septembrī tika pieņemts Dundagas novada domes lēmums Nr. 168 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā” no (Vārds, uzvārds) par īpašumiem 
„Kalnāji” – 230,92€, „Maijpuķītes” – 231,17€ un „Zilenes” – 231,17€, kopā 693,26€. 

2015. gada 14. decembrī Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītāja (turpmāk – ZTI) 
Agnese Biķe Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) nosūtīja atkārtotu pieprasījumu 
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par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nr. 21907/005/2015-NOS (saņemts pašvaldībā 17.12.2015. 
un reģistrēts ar Nr. DD-3-31.2/15/1193).  

No 24.09.2015. līdz 28.01.2016. (Vārds, uzvārds) ir izveidojusies šāda parāda starpība: 
1) par īpašumu „Kalnāji” – 22,69 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 11,32 €; 
2) par īpašumu „Maijpuķītes” – 22,93 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 11,36 €; 
3) par īpašumu „Zilenes” – 22,94 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 11,37 €. 
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 1. un 7. daļu, nokavētos nodokļu 

maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu. 

 Dundagas novada dome nolemj:  
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds) (personas kods xxxxx) par īpašumiem „Kalnāji”, „Maijpuķītes” 

un „Zilenes” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 68,56 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu: 

1.1.  pamatparāds par īpašumu „Kalnāji” 11,37 € (vienpadsmit eiro un  37 centi) un 
nokavējuma naudu 11,32 € (vienpadsmit eiro un 32 centi), kopā 22,69 € (divdesmit divi 
eiro un 69 centi); 

1.2.   pamatparāds par īpašumu „Maijpuķītes” 11,57 € (vienpadsmit eiro un  57 centi) un 
nokavējuma naudu 11,36 € (vienpadsmit eiro un 36 centi), kopā 22,93 € (divdesmit divi 
eiro un 93 centi); 

1.3. pamatparāds par īpašumu „Zilenes” 11,57 € (vienpadsmit eiro un  57 centi) un 
nokavējuma naudu 11,37 € (vienpadsmit eiro un 37 centi), kopā 22,94 € (divdesmit divi 
eiro un 37 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 Agnesei Biķei. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: 
(Vārds, uzvārds)– adrese. 
Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.    
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.11. 28.01.2016. 

11.§ 
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

sadales kārtības apstiprināšanu 
Pamats 
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi). 
 
Mērķis 
Pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojums kolektīvu vadītāju atlīdzībai saskaņā ar 
Noteikumiem. 
 
Izvērtējums 
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām” nosaka, ka valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības 
kolektīviem, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 
darbojas vismaz divus gadus; 
apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru 
(koprepertuāru); 
vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai 
izstādēs; 
vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) rīkotajos 
Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. 
Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. 
Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2016.gadam sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, 
ņemot vērā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru pašvaldībai 2016.gadam, G1 (kolektīvu (kori, 
tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā) un 
G2 (kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās 
mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits attiecīgajā pašvaldībā) kolektīvu skaitu 
pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi, G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības 
intensitātes koeficients (K) = 2, ko veido svētku starplaika pasākumu un pasākumu svētku laikā 
intensitātes attiecības starp abām kolektīvu grupām. 
 
 
 
 
 



 26Dundagas novada dome nolemj:  
Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Dundagas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 
 

 
2. Izmaksāt darba samaksu atbilstoši aprēķinam sekojošiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem: 
G1 kolektīvu grupā -  
Dacei Šmitei  - Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei par viena kolektīva sagatavošanu; 
Dacei Treinovskai - Dundagas novada senioru un jauniešu deju kolektīvu vadītājai par divu 
kolektīvu sagatavošanu; 
Dzintrai Tauniņai - Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļas un Kolkas tautas nama 
koklētāju ansambļu vadītājai par 2 kolektīvu sagatavošanu 
G2 kolektīvu grupā -  
Dzintrai Tauniņai - folkloras kopas ,,Laula” vadītājai par 1 kolektīva sagatavošanu 
 
Lēmums nododams izpildei 
 Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktorei B.Dūdai, Kolkas pagasta 
pārvaldniekam Aldim Pinkenam, DMM skolas direktorei L.Pavlovskai     
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

                    

Kolektīvs Kolektīvu 
skaits 

Pašvaldībā 
Valsts 

piešķirtā 
mērķdotācija 

(L) 

Bāzes 
finansējuma (B) 1 

kolektīvam 
aprēķins  

Bāzes 
finansējums 1 

kolektīvam 
noteiktajā 
periodā 

Mērķdotācija 
1 kolektīvam 

mēnesī 

G1  5 EUR 3751 B=L/(ΣG1x2 + 
ΣG2) 

EUR 682,00 EUR 56,83 
G2 1 EUR 341,00 EUR 28,42 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.12. 28.01.2016. 

12. § 
Par grozījumiem amatu katalogā 

Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts 
Mērķis 
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana 
 
Izvērtējums 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un 
amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka 
amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju aprakstus un līmeņu 
raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu 
klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums (saskaņā ar 
Noteikumu 3.pielikumu) un tas tiek iesniegts saskaņošanai pašvaldībā vai augstākajā iestādē 
(pašvaldības gadījumā tā var būt dome). Dome divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu 
saņemšanas tos izvērtē. 
 Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par 
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts (saskaņots) amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojums. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 49.punktā minētais 
amats (Tūrisma pakalpojumu darbinieks) klasificēts 23.amatu saimes “Klientu apkalpošana” IIA 
līmenī. Izvērtējot noteiktos amata pienākumus, amats klasificējams 24.saimes ,,Komunikācijas un 
sabiedriskās attiecības” I līmenī.  

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 59.punktā minētais 
amats (Kubalu skolas – muzeja vadītājs) klasificēts 18.5 saimes ,,Muzeja pakalpojumi” III līmenī. 
Noteikumos noteikts, ka ļoti maza muzeja vadītājs (1-4 darbinieki) klasificējams 18.5 saimes 
,,Muzeja pakalpojumi” IV līmenī.  
 
 Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 62.punktā minētais 
amats (Centrālās bibliotēkas vadītājs) klasificēts 18.2.amatu saimes “Bibliotēku pakalpojumi” III 
līmenī. Noteikumos noteikts, ka bibliotēkas vadītājs (6-9 darbinieki) klasificējams 18.2.amatu 
saimes “Bibliotēku pakalpojumi” IV līmenī. Centrālajā bibliotēkā nodarbināti 8 darbinieki.  
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Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 66.punktā minētais 

amats  (Sociālā dienesta vadītājs) klasificēts 39. amatu saimē ,,Sociālais darbs” IV līmenī. 
Noteikumos noteikts, ka vada iestādes sociālā darba vadības funkciju un tās attīstību klasificējams 
39.amatu saimē ,,Sociālais darbs” V līmenī. 

Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka tā 67.punktā minētais 
amats  (Sociālais darbinieks) klasificēts 39. amatu saimē ,,Sociālais darbs” IIIB līmenī. MK 
noteikumu grozījumu rezultātā  amats klasificējams 39.amatu saimē ,,Sociālais darbs” IV līmenī. 

Paralēli tiek izvērtēts jautājums par jaunu amata vietu Dundagas novada centrālajā 
administrācijā – izpilddirektora vietnieks. Noteikumos noteikts, ka mazas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks klasificējams 1.amatu saimes ,,Administratīvā vadība” IIC līmenī. 
 Ņemot vērā minēto, izdarāmi grozījumi ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra 
lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata katalogā" apstiprinātajā 
amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā. 

Dundagas novada dome nolemj:  
 Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot 
Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par grozījumiem novada 
pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma atsevišķus punktus šādā redakcijā: 
 
 Iestāde Struktūrvienība Amata 

nosaukums 
Saime 

(apakšsaime), 
līmenis, 

mēnešalgu grupa 

 

49.  Kultūras pils Tūrisma 
pakalpojumu 
darbinieks 

24.saime 
(Komunikācijas un 
sabiedriskās 
attiecības), I 
līmenis, 
7.mēnešalgu grupa 

1 

59. Kubalu skola - 
muzejs 

Kubalu skola - 
muzejs 

Vadītājs 18.5. Muzeja 
pakalpojumi, (IV), 
10. mēnešalgu 
grupa 

1 

62. Bibliotēka Dundagas 
bibliotēka 

Centrālās 
bibliotēkas 
vadītāja 

18.2. Bibliotēku 
pakalpojumi, (IV), 
11. mēnešalgu 
grupa 

1 

66. Sociālais dienests Sociālais dienests Sociālā dienesta 
vadītāja 

39.Sociālais darbs, 
(V),  
11. mēnešalgu 
grupa 

1 

67.  Sociālais dienests Sociālais 
darbinieks 

39.Sociālais darbs, 
(IIIB),  
9. mēnešalgu 
grupa 

1 
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  Sociālais dienests Sociālais 

darbinieks 
39.Sociālais darbs, 
(IIIA),  
8. mēnešalgu 
grupa 

3 

 Dundagas 
novada Centrālā 
administrācija 

 Izpilddirektora 
vietnieks 

1.saime 
(Administratīvā 
vadība), IIC 
līmenis, 
13.mēnešalgu grupa 

1 

 
Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai     
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.13. 28.01.2016. 

14. § 
Par saistošo noteikumu projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā” 

Pamats 
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļa 
 
Mērķis 
Uzlabot Dundagas novada vidi, noteikto kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā 
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves. 
 
Izvērtējums 

1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai uzlabotu Dundagas novada vidi. 
2. Dundagas novada pašvaldības dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma iesniegto 

saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu  vai cilvēku drošību apdraudošu būvju 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā” projektu. 

3. Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 9.oktobrī saņemta un ar numuru DD-3-
31.2/15/941 reģistrēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā lūgts: 1) 
precizēt saistošos noteikumus papildinot tos ar punktu, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes apmēru (3%), jo pašreizējā saistošo noteikumu redakcijā 3% likme minēta tikai saistošo 
noteikumu nosaukumā; 2) papildināt saistošos noteikumus ar 4.punktu, norādot, kad saistošie 
noteikumi stājas spēkā. 

4. Dundagas novada pašvaldības dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma jaunu iesniegto 
saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu  vai cilvēku drošību apdraudošu būvju 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā” projektu, kurā bija novērsti 
3.punktā minētie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādītie trūkumi. 

5. Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 14.decembrī saņemta un ar numuru DD-3-
31.2/15/1178 reģistrēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā lūgts: 1) 
labot norādes par saistošo noteikumu pieņemšanas datumu; 2) svītrot no saistošo noteikumu 
izdošanas tiesiskā pamatojuma vienu tiesību normu; 3) papildināt saistošos noteikumus ar likumā 
minētu norādi, kādā būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā; 4) svītrot 
saistošo noteikumu 4.punktu; 5) noteikt atbilstošu saistošo noteikumu spēkā stāšanās termiņu. 
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6. Viss 5.punktā minētajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē 

norādītais ņemts vērā, tajā skaitā visi norādītie trūkumi. 
 Dundagas novada dome nolemj:  
1. Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmuma Nr.219 “Par saistošo noteikumu 
projektu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā” 2.punktu. 
2. Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 
"Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā" projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
  
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.14. 28.01.2016. 

15.§ 
Par saistošajiem noteikumiem  

„Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un mūzikas skolā” 
 
Pamats 
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa; likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts 
 
Mērķis 
Noteikt kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par izglītības ieguvi Dundagas novada 
pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas 
skola. 
 
Izvērtējums 
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju 
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs. 
Līdz šim pašvaldība šo jautājumu bija regulējusi ar Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 
27.janvāra lēmumu Nr.44 “Vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanas kārtība”. 
2015.gada 17.decembrī Dundagas novada pašvaldības dome pieņēma iesniegto saistošo noteikumu 
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā” projektu, bet 
2016.gada 20.janvārī pašvaldībā tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinums, kurā lūgts precizēt saistošo noteikumu 7.punktu un 15.punktu iekļaut saistošo noteikumu 
pamattekstā. 
 Dundagas novada dome nolemj:  

1) Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmuma Nr.242 “Par 
saistošajiem noteikumiem “Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolā” 1. un 3.punktu. 

2) Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu 
Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas mākslas un mūzikas skolā” projektu 
(pievienots pielikumā). 

 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Mākslas un mūzikas skolai   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.15. 28.01.2016. 

16. § 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”  
Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 
 
Mērķis 
Noteikt: 1) ka pašvaldības izpilddirektoram ir vietnieks; 2) pašvaldības izpilddirektora iecelšanas un 
atcelšanas kārtību; 3) pašvaldības izpilddirektora vietnieka kompetenci. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmo daļu pašvaldības izpilddirektors ir 
atbildīgs par pašvaldības iestāžu darbu. Tas nozīmē, ka padoto skaits ir aptuveni 13 (iestāžu skaits). 
Saskaņā ar pašvaldības nolikuma 25.punktu pašvaldības izpilddirektors īsteno arī Centrālās 
administrācijas vadītāja kompetenci. Tas nozīmē, ka padoto skaits ir vēl aptuveni 25 (Centrālās 
administrācijas darbinieku skaits). 

Šāds padoto skaits nav uzskatāms par optimālu, tāpēc nepieciešams padotības īstenošanu 
sadalīt. Kā atbilstošākais risinājums nolemts izveidot pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieka kompetenci, kā arī tieši pakļautās institūcijas, noteiks 
pašvaldības izpilddirektors – šāds risinājums atzīts par lietderīgāko, jo tādējādi iespējams darba 
resursus operatīvi sadalīt. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks īstenos arī Centrālās administrācijas 
vadītāja vietnieka kompetenci. 

Ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora iespējamās kompetences plašumu tiek precizēts arī 
pašvaldības nolikuma 95.punkts, kurš tiek papildināts ar pašvaldības izpilddirektora vietnieka 
apmeklētāju pieņemšanas kārtību. 

Papildināts tiek arī pašvaldības nolikuma 113.punkts, lai noteiktu, ka arī pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka izdotos administratīvos aktus varēs apstrīdēt domē. 
 Dundagas novada dome nolemj: 
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 
“Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 
Dundagas novada pašvaldības nolikums” projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

 



 34

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.16. 28.01.2016. 

17. § 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas ciemā 

 
Pamats 
1) Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) 
apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa 
2) Dundagas novada domes lēmums Nr. 215,21. § „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem 
Dundagā” no 26.11.2015. 
3) SIA „Ziemeļkurzeme” valdes locekļa A.Bāliņa iesniegums no 07.01.2016. 
 
Mērķis 
SIA “Ziemeļkurzeme” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšana 
 
Izvērtējums 
SIA „Ziemeļkurzeme” valdes loceklis A. Bāliņš informējis, ka saskaņā ar Dundagas novada domes 
lēmuma Nr. 215, 21. § „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā” 4. punktu, pēc 
tarifu publicēšanas priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu nav saņemti un lūdz apstiprināt 
iesniegto tarifu ar 2016. gada 1. februāri. 
 Dundagas novada dome nolemj: 
Apstiprināt SIA “Ziemeļkurzeme” (reģ.nr. 40003382317) iesniegtos tarifa projektus: ūdensapgādes 
pakalpojums 1,04 euro/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojums 1,21 euro/m3 (bez PVN). 
Tarifi stājas spēkā ar 01.02.2016. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Ziemeļkurzeme” 
 
  
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.17. 28.01.2016. 

18.§ 
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai 

Pamats 
1.   Valsts zemes dienesta 03.12.2014. vēstule Nr. 2-19/163. 
2.   Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.pants. 
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektā daļa un 13.panta pirmās daļas 8.punkts. 
Mērķis 
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta piektā daļas un 13.panta pirmās daļas 8.punkta prasību izpilde. 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 
(turpmāk - VZD) 03.12.2014. vēstuli Nr. 2-19/163 (reģistrēta pašvaldībā 03.12.2014. ar Nr. DD-3-
31.2/14/1061).  

Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtajā daļā 
noteiktā pārskata par zemi saskaņošanu un attiecīga Ministru kabineta rīkojuma projekta par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidū sagatavošanu, VZD lūdz pašvaldību izvērtēt nosūtīto informāciju 
par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 
statuss „20-zemes lietojums”, pieņemot attiecīgus lēmumus par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 
zemes vienību piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam un iesniegt tos VZD. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas un 13.panta pirmās daļas 8.punkta prasībām, pašvaldībai 
jāpieņem arī lēmums par minēto zemes lietotāju zemes vienību piekritību pašvaldībai. 
 Dundagas novada dome nolemj: 
Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 

Administratīvi 
teritoriālās vienības 

nosaukums 
Nekustamā īpašuma 

nosaukums 
Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 
Zemes vienības 

platība, ha 

Dundagas pagasts 
Ievlejas 23 8850 020 0319 0,06 

44. Augļu dārzs Ievlejās 8850 020 0340 0,0645 
Ievlejas 63 8850 020 0357 0,057 
Ievlejas 93 8850 020 0386 0,06 

Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, 
Liepāja, LV-3401. Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.18. 28.01.2016. 

19. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazcēģi” 

 
Pamats 
(Vārds, uzvārds) 04.01.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 04.01.2016. ar Nr. 

DD-3-26.1/16/2-P). 
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
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 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. un 97.3.  
punkti. 

12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas 

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

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

Nekustamā īpašuma „Mazcēģi” ar kadastra Nr. 8850 030 0027 (turpmāk – nekustamais īpašums 
„Mazcēģi”) kopplatība ir 26,10 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0027. 

Nekustamā īpašuma „Mazcēģi” īpašnieks ir (Vārds, uzvārds) 22.12.2015. pie zvērinātas notāres 
Irīnas Birznieces ir noslēgts pirkuma līgums ar pilnvarojumu (reģistra Nr.4775), kurā (Vārds, 
uzvārds) pilnvarojis (Vārds, uzvārds), kurš pārstāv juridisko personu zemnieku saimniecību 
„Brīvzemnieki” lūgt un saņemt pašvaldības atļauju īpašuma „Mazcēģi” sadalīšanai, gādāt par 
ierīcības projekta izstrādāšanu, apstiprināšanu pašvaldībā, jauna nosaukuma, adreses apstiprināšanu 
pirkuma objektam vai pārdevēja paliekošajam īpašumam, kā pircējas pārstāvis to vēlas vai kā tas 
būs iespējams. 

(Vārds, uzvārds) vēlas nekustamā īpašuma „Mazcēģi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8850 030 0027, kuru 12,60 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 12,40 ha meži, 
0,80 ha platībā zem ūdens, 0,20 ha zem ēkām un 0,10 ha zem ceļiem sadalīt divās daļās, atdalot 
aptuveni 12,6 ha lielu zemes gabalu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti 
„Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā 
īpašuma „Mazcēģi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8850 030 0027 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija” 
(M). 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts nosaka, 
ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās ārpus īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha. 

Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts nosaka, 
ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2 ha.  

Sadalot nekustamā īpašuma „Mazcēģi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 030 0027 divās daļās veidotos aptuveni 12,6 ha un 13,5 ha lielas zemes vienības, līdz ar to 
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no pašvaldības ceļa Avotiņi-Kalēji un 
tad pa ceļa servitūtu. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punktu 
detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei Dundagas novada 
Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību 
pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes 
izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko 
informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības 
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta materiāliem. 

 Dundagas novada dome nolemj:  
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazcēģi” ar kadastra  

Nr. 8850 030 0027 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0027, sadalot to divās 
daļās (1.pielikums). 

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

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

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)– adrese 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.19 28.01.2016. 

20.§ 
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

Pamats 
1. (Vārds, uzvārds)19.01.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
19.01.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/28-Z). 
2. 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 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92. punkts. 
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 23.3. un 30. punkti. 
 
Mērķis 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)19.01.2016. 
iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 19.01.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/28-Z), kurā tiek lūgts piešķirt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai. 

(Vārds, uzvārds) īpašumā Dundagas pagastā atrodas 41,20 ha liels nekustamais īpašums 
„Jaunsniķeri” ar kadastra numuru 8850 021 0078 (turpmāk - nekustamais īpašums „Jaunsniķeri”), 
kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8850 021 0078 un neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  
8850 025 0055 un 8850 025 0090. 

Nekustamā īpašuma „Jaunsniķeri” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  
8850 021 0078 ir izdalīta 0,5 ha liela zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu  
8850 021 0078 8001 (turpmāk - zemes vienības daļa), kuru 0,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un 0,2 ha platībā zeme zem ēkām un pagalmiem. 

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

MK noteikumi Nr.496 23.3. punkts nosaka, ka 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, ja nav šo noteikumu 23.1. un 
23.2.apakšpunktā minēto gadījumu - atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi 
noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas 
mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta. 
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti 
„Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā 
īpašuma „Jaunsniķeri” zemes vienības daļa 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.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 30. punktu lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto 
tikai lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi. Lai 
noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot zemes 
lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 
Uz zemes vienības esošai dzīvojamo ēku un palīgēku vai lauku saimniecību nedzīvojamo ēku 
apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme”. 
 Dundagas novada dome nolemj:  
Nekustamā īpašuma „Jaunsniķeri” ar kadastra Nr. 8850 021 0078 zemes vienības daļai ar kadastra 
apzīmējumu 8850 021 0078 8001 0,50 ha platībā 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:  
1) (Vārds, uzvārds) atdodams personīgi pašvaldībā. 
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, 
LV-3300. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.    
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

                



 40

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.20. 28.01.2016. 

21. § 
Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu 

Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) 29.10.2015. iesniegums. 
2. 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” 85.  punkts. 

 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un 
nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim. 

 
 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir īpašnieks 4,19 ha lielajam nekustamajam 

īpašumam „Saules 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 020 0244 (turpmāk - nekustamais īpašums „Saules 16”) un atrodas Dundagas 
ciemā. 

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” (turpmāk – Grafiskā daļa) 
nekustamais īpašums „Saules 16” atrodas funkcionālajā zonā „Rūpnieciskās apbūves teritorija” 
(R). 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 85. punkts 
nosaka, ka Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona ciemos un lauku teritorijā, ko 
nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Nekustamajā īpašumā „Saules 16” ir izdalīta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 
020 0244 8001 (0,5 ha), kura saskaņā ar 20.06.2012. noslēgto nomas līgumu ir iznomāta SIA 
„Innolabs” ražošanas ēkas celtniecībai un patstāvīgas ražošanas veikšanai tajā. 

Saskaņā ar līguma noteikumiem SIA „Innolabs” 3 gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās 
brīža nekustamajā īpašumā uzbūvē ražošanas ēku, kura minētajā termiņā tiek nodota ekspluatācijā 
un kurā nomnieks minētajā termiņā uzsāk patstāvīgu ražošanu un turpina to visu darbības laiku. SIA 
„Innolabs” nav ievērojis nomas līguma nosacījumus. 
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Pašvaldība ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 29.10.2015. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 

29.10.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/492-L) ar lūgumu iznomāt daļu teritorijas (aptuveni 1,0 ha platībā) 
ražošanas ēkas un tehnikas novietnes būvniecībai nekustamajā īpašumā „Saules 16”. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums „Saules 16” arī turpmāk būtu izmantojams kā 
rūpnieciskās apbūves teritorija, to būtu nepieciešams sadalīt nomas gabalos, kurus varētu piedāvāt 
iznomāt ražošanas vajadzībām (1.pielikums). 

Piedāvājums par nomas tiesībām būtu ievietojam pašvaldības interneta vietnē ar sākotnēji 
noteikto pieteikšanos līdz 2016.gada 28.februārim. 
 
 Dundagas novada dome nolemj:  

1. Iznomāt nekustamā īpašuma „Saules 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 septiņus zemes 
gabalus saskaņā ar pielikumā doto sadalījumu nomas zemes gabalos. 

2. Iznomāšanas procesa organizēšanu uzdot veikt privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 
 
Lēmums nosūtāms: privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistam, privatizācijas un 
atsavināšanas komisijai. 
    
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.21. 28.01.2016. 

22.§ 
Par saistošo noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 
Pamats 
Likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta pirmā 
un trešā daļa; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sestā daļa, 14.panta 
septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Noteikt pašvaldības sniegtos palīdzības veidus, pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un 
sniedz palīdzību, personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā,  kā arī 
palīdzības sniegšanas kārtību. 
 
Izvērtējums 
Pašvaldība vēlas paplašināt to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, un vēlas precizēt 
kārtību, kādā palīdzība tiek sniegta.  
 Dundagas novada dome nolemj:  
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projektu (pievienots pielikumā). 
Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.221 “Par saistošo 
noteikumu projektu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai   
 
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.22. 28.01.2016. 

23.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

Pamatojums 
Dundagas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmums Nr.255. Dundagas novada Domes 
24.03.2010 saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II.punkta 2.3. 
apakšpunkts. Sociālā dienesta atzinums un apsekošanas akts. 
 
Mērķis 
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas nodrošināšanu ar 
dzīvojamo plātību.  
 
Izvērtējums 
 
Šī lēmuma daļa satur personas datus, tādēļ netiek publicēta. 
 Dundagas novada dome nolemj:  
Izīrēt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxxxx, dzīvokli Nr.7, Dinsberga ielā 2, Dundagā, 
Dundagas pagastā.  
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvas rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (pasta adrese Lielajā ielā 4, Liepājā LV-3401 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) 
Lēmums nododams izpildei:   Nekustamo īpašumu speciālistam.   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.23. 28.01.2016. 

24. § 
Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi” 

 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2015. gada budžeta izpildi. 
 Izvērtējums: 
Dundagas novada 28.01.2016. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 
3 871 912 un izdevumu EUR 3 671 649  apmērā izpildi, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 138 026 
un izdevumu EUR 139 303 apmērā izpildi, ziedojumu budžeta ieņēmumu EUR 6 253 un izdevumu 
EUR 7 348 apmērā izpildi.   
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 
atlikumu EUR 148 895 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 41 791 apmērā, ziedojumu 
budžeta līdzekļu atlikumu EUR 5 675, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai.  
2015. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. ir  EUR 223 792, speciālā budžeta 
līdzekļu atlikums ir EUR 40 514 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 4 580. 
 Dundagas novada dome nolemj:  
Apstiprināt Dundagas novada domes Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo 
noteikumu Nr.5 „Par Dundagas novada pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi”.  
 
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei 
 
  
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.24. 28.01.2016. 

25. § 
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

Pamats: 
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 
 
Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2016. gadam. 
 Izvērtējums: 
Saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250, 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). Dundagas novada dome nolemj: 
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”. 
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.25. 28.01.2016. 

26.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības budžetu 2016.gadam”un 

2016.gada rīcības plānu 
 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada pašvaldības 
budžetu 2016. gadam”. 
 Izvērtējums: 
Dundagas novada 28.01.2016. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 746 888, 
izdevumu EUR 3 777 982 un finansēšanas plānu EUR 31 094 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 86 195, speciālā budžeta 
līdzekļu atlikums ir EUR 40 784, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 4 
580. 
 Dundagas novada dome nolemj:  

1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.6 
„Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”. 

2) Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības 2016.gada budžeta plānošanas iestāžu un 
struktūrvienību priekšlikumus rīcību realizācijai 2016.gadā par summu € 183 286,00, 
saskaņā ar klātpievienoto sarakstu. 

3) Rīcības plānā paredzēto finansējumu Kolkas ietves rekonstrukcijas 3.kārtai € 58 966 un 
kopā ar € 18 000,00 novirzīt uz budžeta atlikumu Kolkas dzeramā ūdens sakārtošanai līdz 
konkrētu izpildvaras struktūras pasākumu sagatavošanai. 

 
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei   
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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 LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2.) Dundagas novada Dundagas pagastā Nr.28. 28.01.2016. 27.§ 

Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdi 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Sniegt priekšlikumu domes priekšsēdētājam 
 
Izvērtējums 
1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos 
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla 
daļu turētāja pārstāvis). Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
66.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par 
valdes locekļu ievēlēšanu. Minētā likuma 75.panta pirmā daļa  nosaka, ka dalībnieku sapulcē 
piedalās kapitāla daļu turētāja pārstāvis. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lēmuma pieņemšana par valdes locekļa ievēlēšanu ietilpst 
dalībnieku sapulces kompetencē, bet dalībnieku sapulcē piedalās attiecīgās pašvaldības domes 
priekšsēdētājs. 
 
2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības 
domes priekšsēdētājs piedāvā pašvaldības domei izteikt viedokli SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās 
slimnīca” valdes locekļu ievēlēšanu. Pašvaldības domes priekšsēdētājs iepazīstina pašvaldības 
domi ar līdzšinējo divu valdes locekļu kandidātu sniegto informāciju (darba dzīves apraksts un cita 
informācija). 

 Dundagas novada dome nolemj:  
Uzdot Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam SIA “Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” (reģistrācijas numurs: 40003246194) dalībnieku sapulcēs, kuras notiks 
2016.gadā un kurās tiks lemts par minētās SIA valdes iecelšanu, izteikt priekšlikumu un  balsot par 
Kristīnas Bidzānes iecelšanu par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekli. 
 
Lēmums nododams izpildei   Pašvaldības domes priekšsēdētājam 
 
 Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 


