LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.8.

2016.gada 16.jūnijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Ansis
Roderts, Gunta Abaja, Una Sila, Linda Pavlovska, Guntis Pirvits
Nepiedalās: Andra Grīvāne – atrodas ārzemju komandējumā
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktora vietniece Diāna
Siliņa, Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Aigars Šturms, Kolkas
pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm.
2.
Par finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei Kolkā
3.
Par saistošo noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” pieņemšanu, grozījumu izdarīšanu pavadošos
normatīvajos aktos un uzdevumiem Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai
4.
Par finansējumu sporta organizatoram Dundagā
5.
Par finansējumu optiskā datu kabeļa pieslēgumam Talsu ielā 18
6.
Par finansējumu simtgadnieku projektam
7.
Par NĪN piedziņu bezstrīda kārtībā
8.
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” apstiprināšanu
9.
Par Iepirkumu komisijas sastāvu
10. Par saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā
11. Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2016. - 2020.gadam
12.
Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu
13.
Par publisko gada pārskatu
14.
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
Dažādi jautājumi
Sēdei pievienojas deputāts Guntis Pirvits.
1

1.
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par mēneša paveiktajiem
darbiem un domes lēmumu izpildi:
1. Par noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem;
2. Par papildus izsludināto pieteikumu iesniegšanu vietējo iniciatīvas projektu
iesniegšanai
3. Par sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinošo iestāžu apmeklējumu
4. Par amatu vakancēm
5. Par iesniegtajiem projektiem
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
1. Par jautājumiem, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbību
(organizatoriskie gan par lietvedību, gan administratīvo vadību u.c.)
2. Par problēmjautājumiem, kas saistīti ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
u.c.

2.
Par finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei Kolkā
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats
AS „Sadales tīkls” informācija
Mērķis
Labiekārtot pašvaldības administratīvo teritoriju,
iedzīvotājiem drošu un kvalitatīvu dzīves telpu.

uzlabot

infrastruktūru,

nodrošināt

Izvērtējums
Kolkas pagasta pārvalde ir saņēmusi AS Sadales tīkli informāciju par to, ka no šā gada
27.jūnija notiks elektrolīniju 0222 Z-4 un Z-6 rekonstrukcija, kuru laikā tiks mainīti balsti un
kailvadi tiks nomainīti pret piekarkabeli un šo remontdarbu laikā no balstiem tiks demontētas
pašvaldības uzstādītās ielu apgaismojuma armatūras bez iespējas tās uzstādīt atpakaļ.
Lai nodrošinātu ielu apgaismojumu šajos posmos, ir nepieciešams izbūvēt jaunus ielu
apgaismojuma balstus un pārējo nepieciešamo infrastruktūru. Šādas būvniecības realizēšanai
Kolkas pagasta pārvalde 2015. gadā ir sagatavojusi tehnisko projektu “Ielas apgaismojuma
rekonstrukcija posmā Līči- Vagari Kolkā”, kur plānotās darbu izmaksas ir 10911 € bez PVN.
Kolkas pagasta pārvaldes 2016. gada budžetā šādi finansu līdzekļi netika paredzēti. Lai
nodrošinātu šī ceļa posma apgaismošanu diennakts tumšajā laikā, nepieciešams izdarīt
grozījumus budžetā, veikt iepirkuma procedūru un būvdarbus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.140:
Piešķirt finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei posmā Līči- Vagari Kolkā un būvuzrauga
pakalpojumam 11311€ apmērā;
Izdarīt grozījumus Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskā dienesta budžetā izdevumu kodā
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija, palielinot summu par būvdarbiem plānoto 10911€
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un būvuzrauga pakalpojumu 400€, kopā 11311€. Izdevumus segt no pašvaldības naudas
līdzekļu atlikuma.
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens

3.
Par saistošo noteikumu projekta “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” pieņemšanu, grozījumu
izdarīšanu pavadošos normatīvajos aktos un uzdevumiem Dzīvojamo telpu
izīrēšanas komisijai
G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otrā daļa un 21.2 panta otrā
daļa
Mērķis
Sniegt palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
Izvērtējums
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka pašvaldībai tiesības tai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā
attīstāmajā nozarē nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts
vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.
Saistībā ar iepriekš minēto ir izdodami saistošie noteikumi, grozāmi esošie saistošie
noteikumi un pieņemami lēmumi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.141:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” projektu (pievienots 1.pielikumā).
1.
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības
domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” projektu (pievienots 2.pielikumā).
2.
Pieņemt iesniegto nolikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2016.gada
24.marta nolikumā “Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija””
projektu (pievienots 3.pielikumā).
3.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai mēneša
laikā pēc šā lēmuma 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās iesniegt
izskatīšanai domes sēdē lēmumprojektus par dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu visām
dzīvojamām telpām, kurām šāds statuss noteikts (Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai ņemt
vērā līdz šim noslēgto īres līgumu termiņus).
4.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai pēc šā
lēmuma 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās nelemt par jaunu dienesta
dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu un esošo īres līgumu pagarināšanu.
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5.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai 2 mēnešu
laikā pēc šā lēmuma 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās iesniegt
izskatīšanai domes sēdē lēmumprojektus par speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu statusa
noteikšanu.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai

4.
Par finansējumu sporta organizatoram Dundagā
G.Laicāns
Pamats
27.07.2011. g. lēmums Nr. 197, 22. § Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā.
Mērķis
Finansējuma piešķiršana 2016. gada budžetā.
Izvērtējums
Ar 2012. gada 1. janvāri ir izveidota algota sporta organizatora amata vieta Dundagas novadā.
Tā kā no 2014. gada sporta organizators Dundagā netika algots, plānojot 2016. gada budžetu
finansējums šim mērķim netika paredzēts. Faktiski ir radusies situācija, ka tiek nodarbināts
speciālists, bet par darbu netiek samaksāts.
Sporta organizators Dundagā ir nepieciešams uz 0,3 slodzi, kas mēnesī sastāda 215,05 EUR
kopā ar darba devēja sociālo nodokli.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.142:
1. Piešķirt finansējumu sporta organizatora Dundagā atlīdzībai 1290,28 EUR apmērā no
01.07.2016.
2. Veikt 2016. gada budžetā grozījumus, līdzekļus paredzot no plānotiem un ietaupītiem
līdzekļiem pašvaldības policijas inspektora atlīdzībai.
Lēmums nododams izpildei:

5.
Par finansējumu optiskā datu kabeļa pieslēgumam Talsu ielā 18
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns
Pamats
Dundagas vidusskolas skolas direktores un Dundagas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas izvērtējums
Mērķis
Ātrāka interneta pieslēguma ierīkošana Dundagas novada vidusskolas ēkā Dundagā Talsu ielā
18.
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Izvērtējums
Ir saņemts SIA “Lattelecom” piedāvājums telekomunikāciju pakalpojumu attīstībai.
Piedāvātais tehniskais risinājums ir izstrādāts, ņemot vērā Dundagas vidusskolas prasības un
jaunāko tehnoloģiju iespējas. SIA “Lattelecom” piedāvā ātru, drošu un kvalitatīvu interneta
pieslēgumu ar simetrisku datu pārraidi, kuru nodrošināšanai līdz klienta telpām tiek izmantoti
optiskie savienojumi. Interneta risinājums nodrošina starptautiskā interneta ātrumu 50-100
MB/s, minimālo datu pārraides ātrumu līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam 98 Mb/s.
Kopējās izmaksas par tīkla izbūvi ir 16 803,27 EUR ar PVN.
Lai uzsāktu optiskā pieslēguma izbūvi Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 18 2016. gadā
būtu nepieciešams veikt avansa maksājumu par pakalpojuma ierīkošanu, kas kopā sastāda
3388,00 EUR ar PVN jeb ~20% no kopējā tīkla izbūves pakalpojuma.
Pēc tīkla izbūvēšanas jāparedz ikmēneša maksājums 452,39 EUR apmērā 60 mēņešu
garumā, ko veido summa par pakalpojuma abonēšanu un summa par tīkla izbūvi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.143:
1. Piešķirt finansējumu 3388,00 EUR apmērā optiskā interneta tīkla izbūvei Talsu ielā
18.
2. Veikt 2016. gada budžeta grozījumus, līdzekļus paredzot no plānotā budžeta līdzekļu
atlikuma.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

6.
Par finansējumu simtgadnieku projektam
G.Laicāns
Pamats
Iesniegums no filmu producēšanas kompānijas "Art Novo".
Mērķis
Atbalstīt pilnmetrāžas dokumentālās filmas ar pagaidu nosaukumu "Latvijas 100 gadnieki"
producēšanu.
Izvērtējums
Filma iecerēta kā dāvana Latvijai un tās cilvēkiem valsts dibināšanas 100.gadadienā. Tas ir ne
tikai ļoti simbolisks brīdis valsts vēsturē, bet arī varbūt viena no pēdējām iespējām uzrunāt
Latvijas vienaudžus – mūsu simtgadniekus, un viņu vārdiem izveidot stāstu par visas valsts
likteni.
Tas ir nacionālas nozīmes projekts, tāpēc meklējam atbalstu gan no valstiskām, gan privātām
organizācijām un uzņēmumiem, lai kopā izveidotu unikālu, Latvijas vēsturē paliekošu filmu.
Filmas pamatideja - stāsts par Latvijas simtgadniekiem, iemūžinot šos sirmgalvjus uz ekrāna,
saglabājot nākotnei viņu dzīvesstāstus. Viņu bagātais mūžs vijās caur diviem gadsimtiem,
kuru laikā piedzīvoti divi pasaules kari, Latvijas piedzimšana un atdzimšana, vairākas naudas
reformas, krīzes un pretrunīgas ideoloģijas. Tie ir Latvijas vienaudži, kuru sāpes un prieki ir
arī mūsu kopējās vēsturiskās atmiņas pamats. Šie cilvēki, neraugoties uz savu cienījamo
vecumu, joprojām apbur līdzcilvēkus gan ar personīgo šarmu, gan joprojām aktīvo
sabiedrisko dzīvi, neizsīkstošo dzīvesprieku un zinātkāri, gatavību apgūt visu jauno.
Filmas izveidei ir apvienojusies pieredzējusi un profesionāla radošā komanda, šobrīd noris
darba plānošana un ir apzināti filmas personāži - simtgadnieki. Par vienu no viņiem jau ir
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nofilmēta daļa nepieciešamā materiāla. Šogad un nākamgad plānota filmēšana un pēcapstrāde,
lai 2018. gada 18.novembrī filmu varētu izrādīt visplašākajai skatītāju auditorijai.
Tā tiks demonstrēta TV, kinoteātros, skolās, bibliotēkās, festivālos. Filmu plānots ar
subtitriem pārtulkot arī citās valodās un demonstrēt starptautiski festivālos, kino, ārvalstu TV
kanālos.
Lai īstenotu filmas ieceri un nodrošinātu atbilstošu kvalitāti, nepieciešami finanšu līdzekļi.
Filmēšanas aparatūras īres apmaksai šobrīd nepieciešami 1500 eiro. No mūsu puses
garantējam pašvaldības publicitātes iespējas gan filmā, gan tās informatīvajos materiālos
publiskajā telpā.
Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžetā nav plānoti līdzekļi šādam mērķim.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, U.Sila,
G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas – 2 ( S.Šnikvalde, G.Pirvits)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.144:
Nepiešķirt finansējumu filmēšanas aparatūras īres apmaksai.

7.
Par NĪN piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
7.1. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā
un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
20.08.1999. ir īpašums „Dižliepas” ar kadastra Nr. 8850 021 0049. Īpašuma piederība
reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 679.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos, kā rezultātā ir izveidojies parāds par
periodu no 2010. līdz 2016. gadam. 16.06.2016. minētajai personai būs nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par īpašumu „Dižliepas”:
1) zemei 654,54 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 213,29 €,
2) ēkai 38,70 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 13,37 €.
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Dundagas novada pašvaldība 21.05.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/220, ka līdz 20.06.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 09.07.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/402, ka līdz 07.08.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
11.03.2016. parādniecei atkārtoti tika nosūtīts brīdinājums ar Nr. DD-3-23.1/16/169, ka līdz
09.04.2016. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.145:
1.
Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par īpašumu „Dižliepas”, kadastra
Nr. 8850 021 0049, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 693,24 € un ar piedziņas procesu
saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi 441,25 € (četri simti četrdesmit viens eiro un 25 centi) un
nokavējuma nauda 213,29 € (divi simti trīspadsmit eiro un 29 centi), kopā 654,54 €
(seši simti piecdesmit četri eiro un 54 centi),
2) pamatparāds par ēku 25,33 € (divdesmit pieci eiro un 33 centi), nokavējuma nauda
13,37 € (trīspadsmit eiro un 37 centi), kopā 38,70 € (trīsdesmit astoņi eiro un 70 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātai tiesu izpildītājai.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds) – (adrese )Dundagas nov., LV-3270.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
7.2. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
30.12.1994. ir īpašums „Upenieki” ar kadastra Nr. 8850 021 0003. Īpašuma piederība
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reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 118.
Minētās personas tiesiskajā valdījumā Dundagas pagastā, Dundagas novadā arī ir dzīvokļa
īpašums „Maija iela 8 – 5” ar kadastra numuru 8850 900 0075.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos, kā rezultātā ir izveidojies parāds par
periodu no 2011. līdz 2016. gadam. 16.06.2016. minētajai personai būs šāds nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumiem:
1) par zemi īpašumam „Upenieki” – 460,24 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 145,75 €,
2) par īpašumu „Maija iela 8 – 5”:
- zemi – 16,67 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 5,37 €;
- ēku – 73,47 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 24,30 €;
Dundagas novada pašvaldība 23.10.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/607, ka līdz 21.11.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 11.03.2016. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/16/166, ka līdz 09.04.2016. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.146:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx par īpašumiem „Upenieki”, kadastra
Nr. 8850 021 0003, un „Maija iela 8 – 5”, kadastra numurs 8850 900 0075, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 550,38 € un ar piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi īpašumam „Upenieki” 314,49 € (trīs simti četrpadsmit eiro un 49
centi) un nokavējuma nauda 145,75 € (viens simts četrdesmit pieci eiro un 75 centi), kopā
460,24 € (četri simti sešdesmit eiro un 24 centi),
2)pamatparāds par zemi dzīvokļa īpašumam „Maija iela 8 – 5” 11,30 € (vienpadsmit eiro
un 30 centi) un nokavējuma naudu 5,37 € (pieci eiro un 37 centi), kopā 16,67 €
(sešpadsmit eiro un 67 centi);
3) pamatparāds par ēku dzīvokļa īpašumam „Maija iela 8 – 5” 49,17 € (četrdesmit
deviņi eiro un 17 centi) un nokavējuma naudu 24,30 € (divdesmit četri eiro un 30
centi), kopā 73,47 € (septiņdesmit trīs eiro un 47 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātai tiesu izpildītājai.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– (adrese), Dundagas nov., LV-3270.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
7.3. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no
27.11.2000. ir dzīvokļa īpašums „Brīvības iela 2 – 5” ar kadastra Nr. 8850 900 0027. Īpašuma
piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7615.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos, kā rezultātā ir izveidojies parāds par
periodu no 2010. līdz 2016. gadam. 16.06.2016. minētajai personai būs nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu „Brīvības iela 2 – 5”:
1) zemei 32,92 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 13,61 €,
2) ēkai 44,90 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 15,33 €.
Dundagas novada pašvaldība 03.09.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/523, ka līdz 02.10.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 11.03.2016. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/16/159, ka līdz 09.04.2016. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.147:
1.

Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par dzīvokļa īpašumu „Brīvības iela
2 – 5”, kadastra Nr. 8850 900 0027, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 77,82 € un ar
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piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
4) pamatparāds par zemi 19,31 € (deviņpadsmit eiro un 31 cents) un nokavējuma nauda
13,61 € (trīspadsmit eiro un 61 cents), kopā 32,92 € (trīsdesmit divi eiro un 92 centi),
5) pamatparāds par ēku 29,57 € (divdesmit deviņi eiro un 57 centi), nokavējuma nauda
15,33 € (piecpadsmit eiro un 33 centi), kopā 44,90 € (četrdesmit četri eiro un 90 centi).
4. Lēmuma izpildi veikt zvērinātai tiesu izpildītājai.
5.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmuma projekta sagatavotājs: NĪN administratore Sintija Gāliņa
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– (adrese), Talsu nov., LV-3201.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.

8.
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu Nr.104 „Par detālplānojuma izstrādi
nekustamajam īpašumam „Krūmiņi””.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 118. un 119.punkts.
Mērķis
Detālplānojuma
Nr. 8862 005 0036.

izstrāde

nekustamajam

īpašumam

„Krūmiņi”

ar

kadastra

Izvērtējums
Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036
(turpmāk – detālplānojums) uzsākts pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.05.2015.
sēdes lēmumu Nr.104 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi””.
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 118.punkts nosaka, ka izstrādes
vadītājs izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
118.1. sagatavoto detālplānojuma redakciju;
118.2. šo noteikumu 114. punktā minētās sanāksmes protokolu;
118.3. pārskatu par detālplānojuma izstrādi;
118.4. priekšlikumus par izmaiņām detālplānojuma redakcijā;
118.5. saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.
MK noteikumu Nr.628 119.punkts nosaka, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo
noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
119.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta
izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu;
119.2. par detālplānojuma projekta pilnveidošanu, norādot lēmuma pamatojumu.
10

Detālplānojuma izstrādes vadītājs Lauris Laicāns ir sagatavojis dokumentus saskaņā ar MK
noteikumu Nr.628 118.punktu (pielikums) un izsaka priekšlikumu apstiprināt detālplānojuma
projektu un izdot vispārīgo administratīvo aktu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.148:
Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005
0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036 un apstiprināt administratīvo
līgumu (pielikumā).
Lēmums nosūtāms: SIA „Domos JM”: Dundagas iela 6-4, Talsi, Talsu nov., LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

9.
Par Iepirkumu komisijas sastāvu
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts, Iepirkumu komisijas nolikuma 8.
punkts.
Mērķis
Ievēlēt komisijas locekļus un noteikt komisijas priekšsēdētāju.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā šobrīd ievēlētas personas,
kuras vairs nav pašvaldības darbinieki. Izteikt 26.09.2013. gada Dundagas novada domes
lēmuma Nr. 220 3. punkta Par iepirkumu komisijas locekļiem ievēlēt: 2.3. punktu sekojoši:”
Būvvaldes vadītāju Janitu Valteri” un izslēgt 2.4. punktu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.149:
1. Izteikt 26.09.2013. gada Dundagas novada domes lēmuma Nr. 220 3. punkta Par
iepirkumu komisijas locekļiem ievēlēt: 3.3. punktu sekojoši:” Būvvaldes vadītāju
Janitu Valteri”;
2. Izslēgt 26.09.2013. gada Dundagas novada domes lēmuma Nr. 220 3.4. punktu.

10.
Par saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa
Mērķis
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Noteikt termiņu, kādā sagatavojami saistošie noteikumi ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas jomā
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 26.maija lēmumu Nr.20
“Saistošie noteikumi “Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā kanalizācijas
sistēmā” tika pieņemts zināšanai iesniegtais saistošo noteikumu “Par notekūdeņu novadīšanu
sabiedriskajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā” projekts. Ar minēto lēmumu cita starpā tika
uzdots pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA “Kolkas ūdens” līdz 2016.gada 1.jūnijam iesniegt Dundagas novada pašvaldības
Centrālajā administrācijā rakstiski sagatavotu atzinumu un priekšlikumus par minēto saistošo
noteikumu projektu. Savukārt, Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai ar
minēto lēmumu tika uzdots līdz 2016.gada 1.jūnijam izskatīt saņemtos priekšlikumus, kā arī
iesniegt saistošo noteikumu projektu pieņemšanai.
Sagatavojot saistošo noteikumu projektu pieņemšanai secināts, ka Ministru kabinets
2016.gada 22.martā pieņēmis noteikumus Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. Ministru kabineta kompetence
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 4.pantā, bet pašvaldības kompetence ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā
noteikta minētā likuma 6.pantā. Kompetenču jomas daļēji pārklājas. Turklāt daļu no
kompetences, kas līdz šim bijusi pašvaldību ziņā (Ministru kabinets to neregulēja), tagad
noteikta Ministru kabinetam. Ņemot vērā iepriekš minēto, daļu no saistošo noteikumu
projektā regulētajiem jautājumiem jau regulē minētie Ministru kabineta noteikumi. Šī iemesla
dēļ saistošo noteikumu projektu ir jāpārskata. Turklāt vēlams būtu saistošajos noteikumos
ietvert nevis atsevišķu jautājumu regulējums, bet visu to jautājumu (Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā daļa) regulējumu, kuru regulēšana ir pašvaldības
kompetencē.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka
pašvaldības izvērtē spēkā esošo saistošo noteikumu atbilstību šā likuma prasībām un ne vēlāk
kā līdz 2017.gada 1.martam izdod šā likuma 6.panta ceturtajā daļā minētos saistošos
noteikumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.150:
1.
Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA “Kolkas ūdens” līdz 2016.gada 1.augustam iesniegt Dundagas novada
pašvaldības Centrālajā administrācijā rakstiski sagatavotus priekšlikumus saistībā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā daļā noteikto saistošo noteikumu
izdošanu.
2.
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2016.gada
5.septembrim izskatīt Dundagas novada pašvaldības domes, pašvaldības kapitālsabiedrības
“Ziemeļkurzeme” un pašvaldības kapitālsabiedrības “Kolkas ūdens” priekšlikumus par
1.punktā minēto saistošo noteikumu izdošanu, kā arī iesniegt saistošo noteikumu projektu
pieņemšanai.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 26.maija
lēmumu Nr.20 “Saistošie noteikumi “Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā
kanalizācijas sistēmā” tika pieņemts zināšanai iesniegtais saistošo noteikumu “Par notekūdeņu
novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā”.
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Lēmums nododams izpildei
Centrālajai administrācijai, SIA “Ziemeļkurzeme”, SIA “Kolkas ūdens”

11.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vidēja termiņa
darbības stratēģija
Ziņo G.Abaja; G.Laicāns
Pamats
1. “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 57.pants un
66.pants.
2.
Iesniegtais SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vidēja termiņa
darbības stratēģijas projekts
Mērķis
Kapitāldaļu turētāja pienākumu pildīšana.
Izvērtējums
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, pamatojoties uz “Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 57.pantu ir izstrādājusi
vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2020.gadam. Tā ir nodota uzņēmuma kapitāla daļu
īpašniekiem izvērtēšanai un apstiprināšanai. Dokuments atspoguļo SIA “AAS “Piejūra””
struktūru, raksturo saimniecisko darbību 2015.gadā un uzņēmuma tuvāko piecu gadu darbības
plānu un attīstības stratēģiju.
Stratēģijas mērķis ir pilna spektra atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana
Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā.
Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu ir sagatavojis veicamo uzdevumu sarakstu:
Sabiedrības informēšana un izglītošana.
Uzsākt atkritumu savākšanas pakalpojumu sniegšanu Piejūras reģiona pašvaldībās.
Paplašināt atkritumu dalītās vākšanu ieviešot bezkonteineru vākšanas maršrutus.
Lai samazinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu radīto ietekmi uz vidi ( ES Direktīvas
nosacījums), izveidot anaerobās fermentācijas iekārtas.
Reģenerācijas iekārtu pilnveidošana, lai palielinātu pārstrādei nododamo materiālu
apjomu.
Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus būs nepieciešamas investīcijas 8,7 miljonu EUR apmērā,
t.sk.:
1) SA savākšanas pakalpojuma ieviešanai 1,82 milj. EUR.
2) Bezkonteineru dalītās vākšanas ieviešanai 270 tūkst. EUR.
3) Bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtu izveidei 6,5 milj.
EUR.
4) Reģenerācijas iekārtu pilnveidošanai 150 tūkst. EUR.
Plānotās investīcijas tiks finansētas no piesaistītajiem kredītresursiem 75 % apmērā no kopējā
apjoma un no dalībnieku ieguldījuma SIA “AAS “Piejūra”” pamatkapitālā. Plānotā investīciju
programmas ieviešana prasīs SA apglabāšanas maksas palielināšanu.
Izvērtēšanai nodotais dokuments satur arī SVID analīzi, risku analīzi veicot plānotās darbības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.151:
Akceptēt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” izstrādāto vidēja termiņa
darbības stratēģiju 2016.-2020.gadam.
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Lēmums nosūtāms: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai „Piejūra””
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistam, Attīstības
un plānošanas nodaļai.

12.
Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
1. SIA „Ruze” 03.06.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.06.2016.
ar Nr. DD-3-31.1/16/521).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pipari”) kopplatība ir 115,20 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 36,60 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062 uz
kuras atrodas zeme īpašniekam nepiederoša klēts-dāre ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0062 003 un kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062 004;
2) 21,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0046;
3) 34,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0063;
4) 23,10 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0009.
Nekustamā īpašuma „Pipari” īpašnieks SIA „Ruze” lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Pipari”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 018 0046, piešķirot tai nosaukumu „Mežpipari”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0063, piešķirot tai nosaukumu „Laukpipari” un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 028 0009, piešķirot tai nosaukumu „Mežapipariņi”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.152:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 sadalīšanai, atdalot no
tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0046, 8850 021 0063 un
8850 028 0009.
2. Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 021 0062 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Pipari”.
3. Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 018 0046 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežpipari”.
4. Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 021 0063 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Laukpipari”.
5. Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 028 0009 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežapipariņi”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV3300.
2. SIA „Ruze”: „Druvas”, Remtes pag., Brocēnu nov., LV-3871.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

13.
Par Dundagas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa.
2. Likuma par pašvaldībām 72.pants.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
16.punkts.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
Izvērtējums
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa nosaka, ka lai informētu sabiedrību par
iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu
izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā
esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz
pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā
pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus
iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā
internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā
attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un
sagatavošanas kārtību.
Likuma par pašvaldībām 72. pants nosaka, ka dome nodrošina gada publiskā pārskata
sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
16.punkts nosaka, ka pārskatu apstiprina novada dome.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.153:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: Peldu iela 25, Rīga,
LV-1494
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

14.
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā
daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
2. Saimnieciskā dienesta vadītāja A.Kojro 16.06.2016. iesniegums par atļauju savienot
amatus uz laiku
Mērķis
Par pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu un valsts amatpersonas amatu savienošanu
Izvērtējums
I
1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Zinta Eizenbergai 2016.gada 29.,
30., 31.jūnijā un no 2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada 17.jūlijam (2 kalendārās nedēļas un 3
papildatvaļinājuma dienas) tiks piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.
2. Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, ir nepieciešams iecelt
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt izpilddirektora pienākumus aicināts
Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” (turpmāk arī –
Saimnieciskais dienests) vadītājs Andris Kojro, kas minētos pienākumus piekritis pildīt.
II
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
otrā daļa nosaka:
“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma
7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā
daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.”
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Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka Andris Kojro ieņem trīs algotus
vai citādi atlīdzinātus amatus, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu, Dundagas novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Nodarbinātības valsts aģentūras
konsultatīvās padomes locekļa amatu.
4. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2015.gada 18.jūnija vēstuli
(uzziņu) Nr.1/4134 “Par skaidrojuma sniegšanu”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja ieskatā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
trešā daļa neierobežo valsts amatpersonas amatu skaitu tajā pašā institūcijā (Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs secinājis, ka Centrālās administrācijas darbinieka, divu
komisiju un darba grupas amatu savienošana ir atļauta). No iepriekš minētās secināms, ka
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ieskatā 6.panta otrajā daļā noteiktie amatu skaita
ierobežojumi attiecas tikai uz gadījumiem, kad citi amati tiek ieņemti citās publiskas personas
institūcijās (piemēram, amati tiešās pārvaldes iestādēs).
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka Andris Kojro pilda Saimnieciskā dienesta
vadītāja amatu (un apvienošanas kārtībā Iepirkumu komisijas locekļa amatu) un
Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes locekļa amatu. Tādējādi Andris Kojro
šobrīd savieno Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Nodarbinātības valsts aģentūras
konsultatīvās padomes locekļa amatu – tātad var savienot amatu ar vēl vienu amatu.
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem
citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas)
rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā
rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu.
Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Andra Kojro lūgums atļaut Saimnieciskā
dienesta vadītāja amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatu.
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1
daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts
amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem
lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz
personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas
attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē
un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu izpilddirektoru
(tajā skaitā, pienākumu izpildītāju) amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par atļauju savienot
amatus izlemj dome.
6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
piektā daļa nosaka:
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
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1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.”
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.154:
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores Zintas Eizenbergas atvaļinājumā laikā
par izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2016.gada 29.jūnija līdz 2016.gada 17.jūlijam
iecelt Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, nosakot
piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta
vadītāja mēnešalgas. Aizvietotājs veic arī Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus.
2.
Padotību pār Dundagas novada pašvaldības Saimniecisko dienestu no 2016.gada
29.jūnija līdz 2016.gada 17.jūlijam īsteno Dundagas novada dome ar domes priekšsēdētāja
starpniecību.
3.
Atļaut Andrim Kojro no 2016.gada 29.jūnija līdz 2016.gada 17.jūlijam savienot
Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektora amatu.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; Andrim
Kojro
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Sēde slēgta plkst. 14.20.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokols parakstīts 20.06.2016.
Protokolēja

S.Kokoreviča

Protokols parakstīts 20.06.2016.
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