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
2016.gada 28.jūlijā

Nr.9.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.01
Sēdē piedalās 6 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts,
Gunta Abaja, Linda Pavlovska, Guntis Pirvits
Nepiedalās: Una Sila- atrodas ārpus LR, Ansis Roderts- darba dēļ, Andra Grīvāne- personīgu
iemeslu dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktora vietniece Diāna Siliņa,
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, būvvaldes vadītāja Janita Valtere, projektu vadītāja
Baiba Reimane, 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 5 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja,
G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas
eksperta piesaisti
3. Par dalību EJZF projektu konkursā
4. Par dalību 3.3.1. specifikā atbalsta mērķa projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas
attīstība Dundagas novadā”
5. Par dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā
6. Par dalību 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā
7. Par dalību projektā “Video Guard”
8. Par Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi
9. Par līdzfinansējumu projektam „Aicinām Līvu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!”
10.
Par ceļa virsmas apstrādi
11.
Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
12.
Par Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta grozījumiem
13.
Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā
14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
15.
Par nekustamā īpašuma „Jaunbuži” sadalīšanu
16.
Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
17.
Par administratīvā akta izpildes termiņa atjaunošanu
18.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
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19.
20.

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā

Pievienojas deputāts Aldons Zumbergs.
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 pedagogu jauno darba samaksu;
2. Par domes pieņemto lēmumu izpildi
3. Par plānotajiem grozījumiem pašvaldības darbinieku darba samaksas noteikumā
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
1. Par jautājumiem, kas saistītas ar pašvaldības un valsts sadarbību īpašumu „Jūrskola” un
„Kapteiņi” apsaimniekošanā
2. Par iespējamo VAS „Latvijas valsts meži” īpašuma Upes ielā 4, Dundagā pārņemšanu
3. Par iedzīvotāju lūgumu uzlabot Anstrupes kapličas tehnisko labiekārtojumu
4. Par Moldovas delegācijas vizīti Dundagas novadā

2.
Par bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu
izpildes izvērtēšanas eksperta piesaisti
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Pirvits, G.Abaja
Pamats
Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba
grupas nolikums.
Mērķis
Iegūt autoritatīvu vērtējumu par Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbu ar bērniem.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā saņemts un 2016.gada 8.jūnijā ar reģistrācijas numuru DD-326.2/16/254-L reģistrēts (Vārs, uzvārds) 2016. gada 3. jūnija iesniegums
26.05.2016 Dundagas novada dome izveidoja darba grupu (lēmums Nr. 138) un pieņēma tās nolikumu
ar mērķi izvērtēt bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu
izpildi. Deputāti ir saņēmuši informāciju, ka šo uzdevumu izpildē ir trūkumi.
Darba grupa, uzsākot savu darbību, nolēma piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai vērtējums būtu
profesionāls. Apzinot dažādas sociālā darbā iesaistītās institūcijas un ekspertus, par profesionālu
atbilstošu tika atzīta Ieva Lāss, kura bija vienīgā, kas piekrita veikt auditu sociālā darbā ar bērniem.
Darba grupa izvēlējās šādu Ievas Lāss piedāvājumu: Padziļinātā ekspertīze. Eksperts tiekas ar
iesaistītajām pusēm komisijas locekļiem, Bāriņtiesas locekļiem, Sociālā dienesta vadību un sociālajiem
darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā arī ar pakalpojuma sniedzējiem. Eksperts izvērtē Sociālā
dienesta sociālo darbinieku klientu lietas. Eksperts organizē tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem
grupā, lai padziļināti izprastu sociālo darbinieku pieejas, izpratni par sociālo darbu ar gadījumu. Izvērtē
un sagatavo atzinumu, kā arī priekšlikumus.
Eksperta izmaksas: 50 Eur/h par tikšanos ar iesaistītajiem speciālistiem un klienta lietu analīzi; ceļa
izdevumi Rīga-Dundaga-Rīga; atzinuma sagatavošana - 30 Eur par lpp.
Šādas ekspertīzes veikšanai nepieciešams vismaz trīs darba dienas (7h vienā dienā).
Eksperts ir nepieciešams arī tāpēc, ka Sociālais dienests un Bāriņtiesa atsakās no konstruktīvas sarunas
un viņu darba padziļinātas izvērtēšanas. Neskatoties uz to, ka komisija parakstīja personās datu
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aizsardzības noteikumu ievērošanu un kā oficiāla Domes izveidota institūcija pieprasīja konkrētu
informāciju viesiem sociālajā darbā iesaistītām personām par viņu uzskaitē esošām personām, minētie
dienesti atteicās no informācijas sniegšanas, aizbildinoties ar likuma normām. Arī šis ir iemesls, kāpēc
komisijai ir aizdomas par problēmām šajos dienestos.
Ja Sociālais dienests un Bāriņtiesa piekristu konstruktīvai sarunai un komisijas padziļinātai
izmeklēšanai šāds eksperts nebūtu nepieciešams.
Sazinājos ar Datu aizsardzības inspekciju un sagatavoju vēstuli tai. Telefoniski inspekcijas pārstāvis
atbildēja, ka, ja ir tiesisks pamats informācijas piekļuvei, tad ir tiesības to saņemt. Izvērstu skaidrojumu
saņemsim aptuveni trīs dienu laikā pēc rakstveida situācijas skaidrojuma pieprasījuma.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Slēgt pakalpojuma līgumu ar Ieva Lāss, tam rezervējot 1400 EUR. Finansējumu rast Sociālā dienesta
budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada izpilddirektorei Zintai Eizenbergai

3.
Par dalību EJZF projektu konkursā
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa.
2. Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 2.kārta
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 43.02. „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
Mērķis
Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus EJZF projektu konkursā
Izvērtējums
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai
izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma
izmantošanas veicināšanai”.
Dundagas novada pašvaldība (pašvaldība) var iesniegt projekta pieteikumus rīcībās EJZF2:
“Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma
paplašināšana” ar maksimālo attiecināmo izmaksu summu vienam pašvaldības projektam 180 000,00
EUR un EJZF3: “Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma
pieejamība” ar maksimālo attiecināmo izmaksu summu vienam pašvaldības projektam 400 000,00
EUR
Pašvaldība EJZF projektu konkursā plāno piedalīties ar diviem projektu pieteikumiem, kur vienā
plānots veikt investīcijas nekustamajā īpašumā “Pastnieki”, to izveidojot par lībiešu kultūrvēsturiskā
mantojuma popularizēšanas vietu, bet otrā plānots veikt investīcijas nekustamajā īpašumā
“Stāvlaukums Kolkā”, pielāgojot šo teritoriju dabas tūrisma un vides resursu saglabāšanas
popularizēšanai. Projektu plānotais realizācijas laiks – 2017.gads.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2016.gada 15.augustam.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”
un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” ar diviem projektu
pieteikumiem:
N.p.k.

1.

2.

Projekta realizācijas vieta

EJZF finansējums
(EUR)

Nekustamais īpašums “Pastnieki”, Līdz 360 000,00
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas
novads, kadastra nr.
8862 007 0247
Nekustamais īpašums “Stāvlaukums Līdz 162 000,00
Kolkā”, Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads, kadastra nr.
8862 007 0202
KOPĀ: Līdz 522 000,00

Pašvaldības
līdzfinansējums
(EUR)
Līdz 40 000,00

Līdz 18 000,00

Līdz 58 000,00

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projektu realizācijai – līdz 58 000,00 EUR no pašvaldības budžeta.
3. Nodrošināt priekšfinansējumu projektu realizācijai līdz 522 000,00 EUR no pašvaldības
budžeta.
4. Piešķirt finansējumu - 4850,00 EUR no pašvaldības budžeta būvprojekta minimālā sastāvā
izstrādei nekustamajam īpašumam “Pastnieki”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

4.
Par dalību 3.3.1. specifikā atbalsta mērķa projektu konkursā ar projektu
“Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa.
2.
25.02.2016. Dundagas novada domes lēmums Nr.31 “Par plānotajām investīcijām zemes
gabalā Saules ielā 16”
3. Projekta idejas koncepts (iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
15.02.2016. Nr.3-23.2/16/5)
4. Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
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Mērķis
Piedalīties 3.3.1. specifikā atbalsta “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” mērķa projektu
konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā”
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 16.06.2016. vēstuli Nr. 39-2-60/3153 „Uzaicinājums
iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu.
Uzaicinājumam par pamatu ir Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 15.februārī iesniegtais
projekta idejas koncepts “Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā”, kas sagatavots atbilstoši
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas
noteikumi” (turpmāk MK noteikumi Nr.593) nosacījumiem. Projekta idejas koncepts tika saskaņots un
ar Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumu Nr.314 pašvaldība tiek uzaicināta sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu atbilstoši saskaņotajam projekta idejas konceptam.
Projekta idejas koncepts paredz izbūvēt ceļu un ar to saistīto infrastruktūru, ūdens un kanalizācijas
infrastruktūru, elektroenerģijas infrastruktūru, kā arī attīrīt rūpniecības teritoriju Dundagā, Saules ielā
16. Projekta idejas koncepta kopējais finansējums - 54 000 EUR, no kuriem 41 000 EUR ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) finansējums. Projekta idejas konceptā noteiktie
sasniedzamie iznākuma rādītāji (atbilstoši MK noteikumiem Nr.593 nosacījumiem) rūpnieciskajā
teritorijā Saules ielā 16 ir: laika posmā līdz 2020.gada 1.augustam rūpnieciskajā teritorijā vismaz viena
komersanta piesaistītas nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
vismaz piešķirtā ERAF finansējuma apmērā, kā arī radīta vismaz viena jauna darba vieta. Projekta
realizācija jāveic līdz 2022.gada 31.decembrim.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2017.gada 4.septembris.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties 3.3.1. specifikā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas
novadā” ar kopējo finansējumu līdz 54 000 EUR.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 13 000,00 EUR no pašvaldības budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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5.
Par dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju
priekšatlases konkursā
Ziņo B,.Reimane; G.Laicāns
Pamats
1.
Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa
2.
Ministru kabineta 24.05.2015. noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi
3. Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmums Nr.225 “Par nodomu protokola noslēgšanu ES
fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros”
4. Nodomu protokols par sadarbību (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.12.2015. Nr. DD3-13.1/15/52)
Mērķis
Piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā
Izvērtējums
2016. gada 14.jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – specifiskais
atbalsts) projektu ideju priekšatlasi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu
Nr.322 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas
noteikumi" 21.punktā noteiktā projektu iesniedzēju saraksta izveidi.
Specifiskā atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās
balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus
pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz
nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju
vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta idejas iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir pašvaldība vai
pašvaldības iestāde. Lai nodrošinātu teritorijas efektīvu sociālekonomisko attīstību, projekta idejas
ietvaros ir nepieciešama sadarbība starp vairākām pašvaldībām. Kā sadarbības partneri var piesaistīt
pašvaldību, pašvaldības iestādi, pašvaldības kapitālsabiedrību, plānošanas reģionu, biedrību,
nodibinājumu, reliģisku organizāciju, juridisku vai komercreģistrā reģistrētu fizisku personu,
komersantu vai valsts pārvaldes iestādi. 2015.gada 8.decembrī Dundagas novada pašvaldība parakstīja
nodomu protokolu ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, Ventspils Evaņģēliski
luterisko draudzi un Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu draudzi par sadarbību 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa ietvaros īstenojama projekta iesnieguma sagatavošanā un projekta īstenošanā. Nodomu
protokolā paredzētās projekta ietvaros plānotās darbības – Lībiešu un tūrisma centra izveide Kolkā
(“Pastnieki”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275) un Dundagas pils rekonstrukcija un
pielāgošana amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai (Pils iela 14, Dundaga,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270).
Projekta ideju iesniegšanas termiņš – 2016.gada 1.septembris.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
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1. Piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā ar divām
aktivitātēm - Lībiešu un tūrisma centra izveide Kolkā un Dundagas pils rekonstrukcija un
pielāgošana amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai, nosakot kopējo abu
aktivitāšu finansējuma apjomu līdz 588 236,00 EUR
2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 88 236,00 EUR
3. Nodrošināt priekšfinansējumu līdz 352 941.60 EUR.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

6.
Par dalību 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā
Ziņo B.Reimane; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa;
2. Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi;
3. Dundagas novada domes 24.03.2016. lēmums Nr. 82 “Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā”.
Mērķis
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu 9.2.4. specifikā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases
kārtā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (pašvaldība) ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
vēstuli (12.07.2016. Nr. 39-2-60/3712) ar uzaicinājumu iesniegt 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu
iesniegumu atlases kārtā. Pasākuma mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Dundagas novada
pašvaldībai pieejamais finansējums pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir 52 569,00 EUR, no
kuriem 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 15% valsts budžeta finansējums. Projekta
īstenošanas termiņš – trīs gadi.
2016.gada 24.martā Dundagas novada dome nolēma apstiprināt dalību Latvijas Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā. Pašvaldība iesniedza pieteikumu dalībai Nacionālajā pašvaldību tīklā,
apņemoties atbalstīt Nacionālā veselīgi pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanu, īstenojot veselību
veicinošas aktivitātes, nodrošinot nepieciešamos resursus kritēriju ieviešanai. Viens no šāda lēmuma
mērķiem bija arī piedalīties 9.2.4.2.pasākuma projektu konkursā. Ar Veselības ministrijas 03.06.2016.
rīkojumu Nr.67 Dundagas novada pašvaldībai tika piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss un
pašvaldība tika uzņemta Nacionālajā veselīgi pašvaldību tīklā.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016.gada 22.augustam.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Piedalīties 9.2.4.specifikā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” projekta iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā, sagatavojot un iesniedzot
projekta pieteikumu par kopējo projekta summu līdz 52 569,00 EUR;
Par projekta sagatavošanu un pieteikuma iesniegšanu atbildīga jaunatnes un sporta darba organizatore
Aiga Ūdre.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Aigai Ūdrei

7.
Par dalību projektā “Video Guard”
Ziņo B.Reimane; G.Laicāns
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 2., 5.punkts, 21.panta pirmā daļa;
2. Līgums “Par Pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam” (08.12.2016. Nr.DD-313.2/16/20).
Mērķis
Piedalīties projektā “Video Guard”
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu no Kurzemes plānošanas reģiona
piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu
konkursā ar kopprojektu “Video Guard”, kura mērķis ir sabiedriskās drošības uzlabošana, izvietojot
video novērošanas kameras uz pašvaldības ceļiem. Projekta ilgums 18 mēneši (no 2017.gada janvāra
līdz 2018.gada jūnijam). Projekta vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions. Projekta partneri:
Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus,
Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadu pašvaldības, kā arī Pluņģes, Skodas un Kretingas
rajonu pašvaldības Lietuvā.
Dundagas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno iegādāties un izvietot piecas video
novērošanas kameras – divas Dundagā, divas Kolkā un vienu Mazirbē par kopējo izmaksu summu
15 000,00 EUR. Papildus projektā tiek plānotas vairākas tematiskās darba grupas sanāksmes un
pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan Lietuvā. Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas
atbalsta intensitāte ir 85%. Partneriem jānodrošina 15% līdzfinansējums, kā arī priekšfinansējums.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 5.augusts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā “Video Guard”.
2. Nodrošināt priekšfinansējumu projekta realizācijai līdz 15 000,00 EUR no pašvaldības budžeta.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai līdz 2 250,00 EUR no pašvaldības budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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8.
Par Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi
G.Laicāns
PAMATOJUMS
Dundagas novada attīstības programma 2014.-2020.gads (rīcības kods K-14 “Uzsākt Kubalu skolas ‐
muzeja ēkas restaurāciju”)
Dundagas novada pašvaldības Kubalu skolas – muzeja “Darbības un attīstības stratēģijas 2015. 2020.gadam” (Dundagas novada Domes lēmums Nr. 86, (28.05.2015) prot. Nr.5, 3§) prioritārs
uzdevums (p.2.5.4 “Jāiesāk muzeja guļbūves konstrukcijas ēkas restaurācija”)
Kubalu skolas guļbūves ēkas tehniskā stāvokļa atzinums (SIA “WoodCom”, 23.11.2015): ēkas
kopējais tehniskais nolietojums – 80 %, “nepieciešams nekavējošu uzsākt ēkas restaurāciju”.
Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” paredz īpašnieka pienākumu nodrošināt kultūras
pieminekļa saglabāšanu (Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošā Kubalu skolas – muzeja ēka
(kadastra nr. 88500270053001-01) ir valsts nozīmes vēstures piemineklis (reģistrācijas nr. 95).
VKPAI piešķirts finansiāls atbalsts (4000 EUR) Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādei
(17.06.2016, vēstule Nr.11.1-02/1915 saņemta 27.06.2016)
MĒRĶIS
Veikt nepieciešamos priekšdarbus Kubalu skolas ēkas (valsts nozīmes kultūras pieminekļa)
saglabāšanai, nodrošinot pašvaldības muzeja darbību un attīstības iespējas
IZVĒRTĒJUMS
Lai sagatavotos “Dundagas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam” plānotajai Kubalu
skolas ‐ muzeja ēkas restaurācijai ir paveikti sekojoši priekšdarbi: ēkas arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija un tehniskais slēdziens (SIA AIG (14.01.2005); ekspertīzes atzinums par ēkas tehnisko
stāvokli (LAK, 05.12.2013), tehniskās apsekošanas atzinums (SIA Woodcom 23.11.2015), Kubalu
skolas – muzeja būvprojekts minimālā sastāvā (būvprojekts SIA Woodcom (2015)), tāmes
restaurācijas būvprojekta izstrādei (SIA UPX, 05.04.2016).
Ekspertu atzinumi (LAK ekspertīze un SIA Woodcom tehniskās apsekošana) paredz iespēju
restaurācijas darbus veikt atsevišķi ēkas rietumu un austrumu daļai. SIA UPX tāmes prognozē šādas
restaurācijas būvprojekta izmaksas: (visam ēkas apjomam – 16528 EUR, austrumu daļai - 11507 EUR,
rietumu daļai - 11386 EUR).
Lai uzturētu muzeja darbības nepārtrauktību un īstenotu “Dundagas novada attīstības
programmā 2014.-2020.gadam” plānoto un muzeja “Darbības un attīstības stratēģijas 2015. 2020.gadam” apstiprinātos prioritāros uzdevumu ēkas restaurācijas uzsākšana un jaunu ekspozīciju
izveide, restaurācijas darbi vispirms veicami ēkas rietumu daļā.
VKPAI (17.06.2016), izvērtējot Dundagas novada pašvaldības iesniegumu, ir piešķīrusi
finansiālu atbalstu (4000 EUR) Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādei. Ievērojot
VKPAI izvirzīto prasību par līguma noslēgšanas termiņu, pašvaldība 05.07.2016 noslēgusi līgumu ar
VKPAI par ēkas būvprojekta izstrādi (līguma īstenošanas termiņš 31.10.2016).
Publisko iepirkumu likums (9.pants. Paredzamās līgumcenas noteikšana) nosaka
nepieciešamību organizēt iepirkumu par visu būvprojekta izstrādes apjomu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Veikt restaurācijas būvprojekta izstrādi Kubalu skolas visai ēkai, ievērojot VKPAI finansēšanas
līguma (noslēgts 05.07.2016) nosacījumus un paredzot būvprojekta izstrādi divos posmos.
2. Pakalpojuma iepirkuma rezultātā noskaidroto finansējuma apjomu (aktuālā prognoze - 16528
EUR, SIA UPX tāme) ietvert pašvaldības budžetā 2016.-2017.gadam sadaļā „Pārējie iepriekš
neklasificētie pakalpojumu veidi” (budžeta izdevuma kods „2279”).
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9.
Par līdzfinansējumu projektam
„Aicinām Līvu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!”
G.Laicāns
Pamats
1. Biedrības „Līvu savienība” 20.06.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
04.07.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/298-L).
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
Mērķis
Piešķirt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Līvu savienība” ar
reģistrācijas Nr.: 50008020651 (turpmāk - biedrība) 20.06.2016. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
04.07.2016. ar Nr. DD-3-26.2/16/298-L), kurā tiek lūgts piešķirt līdzfinansējumu EUR 374,00 apmērā,
Kurzemes kultūras programmas ietvaros noslēgtā līguma ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta
„Aicinām Līvu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!” īstenošanu (turpmāk - projekts) realizācijai.
Projekta kopējais budžets ir EUR 3886,00, tā mērķis ir stiprināt lībiešu kultūras identitāti, veicinot
tradicionālo kulinārijas prasmju dziļāku iesakņošanos kopienā un lībiešu uztura tradīciju
popularizēšanu plašākai sabiedrībai. Projekta realizācija paredz izdot reprezentatīvu brošūru (3000
eks., 80 lpp.) par lībiešu uztura tradīcijām lībiešu, latviešu valodās un vietējā izloksnē.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (turpmāk - saistošie noteikumi
Nr.25):
1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti projektu realizēšanai.
Biedrība 29.10.1993. ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.
3. Par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 apmērā no projekta
realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā 8600 euro un ne vairāk kā 10
procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma. Par katru nākamo (36 mēnešu
periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu apmērā no projekta realizēšanai
nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā 6900 euro un ne vairāk kā 20 procentu
apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma. Institūcijām, kuras veic tām deleģētos
pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus, par katru projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100
procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma.
Pašvaldība iepriekš nav piešķīrusi līdzfinansējumu biedrībai cita projekta realizācijai, tāpēc
līdzfinansējumu var saņemt 100 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā
līdzfinansējuma. Līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 10% no projekta realizēšanai nepieciešamā
finansējuma.
5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto izdevumu apjomu
līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā.
Pašvaldības budžetā ir pieejams finansējums līdzfinansējuma sniegšanai.
8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst visiem minētajiem kritērijiem:
atbilst pašvaldības attīstības programmai un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai
piederošu nekustamo īpašumu, paredzēts pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības nodrošināšanai
vai nodrošina novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā.
Projekts atbilst visiem kritērijiem.
Projekts atbilst Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa mērķa
(prioritātes) 7M-K-1 Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada kultūras mantojumu, rīcības
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virziena RV-K-1 Kultūras mantojuma saglabāšana, rīcībai K-2 Identificēt tieši lībiešu kultūrai un
piekrastei raksturīgās izpausmes un apzināt šo kultūras izpausmju praktizētājus, rīcībai K-3 Atbalstīt
amatnieku un tautas mākslas tradīciju uzturētāju aktivitātes novadā un rīcībai K-7 Nodrošināt ar
kultūras mantojumu saistīto tūrisma informāciju latviešu un lībiešu valodā un tāmnieku dialektā – kā
papildus kultūrizglītības piedāvājumu un ieguldījumu valodu īpatnības saglabāšanai, kā arī vidēja
termiņa mērķa (prioritātes) 7M-NT-1 Stiprināt latvisko un lībisko identitāti, rīcības virziena RV-NT-1
Lībiešu kultūras klātbūtnes akcentēšana novada vizuālajā tēlā un ikdienā rīcībai NT-4 Atbalstīt
uzņēmējdarbības aktivitātes , kas saistītas ar lībiešu kultūru (piemēram, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumiem, tūrisma uzņēmumiem)
9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā noteikto iesniegumu
ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta realizēšanai un projektu vai projekta
aprakstu (projekta nosaukums, projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš, atbalsta pasākums, kura
ieviešanai projekta pieteikums tiks iesniegts, projekta mērķis, projekta nepieciešamības pamatojums,
projekta aktivitātes, projekta īstenošanas vieta, personas, kuras izmantos projekta rezultātu, projekta
rezultāti un to ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas personāla pienākumu apraksts, projekta
kopsumma, projekta tāme, projekta laika grafiks, projekta atbalsta intensitāte – finansējuma apmērs un
procentuālais sadalījums no katra finansējuma avota.
Biedrība pašvaldībā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu projekta realizēšanai un
projektu, kas ietver visu nepieciešamo informāciju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Līvu savienība” (reģ.Nr. 50008020651) līdzfinansējumu EUR 374,00 apmērā
projekta „Aicinām Līvu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!” realizācijai. Līdzfinansējumu EUR 374,00 apmērā
piešķirt no pašvaldības budžeta.
Lēmums nosūtāms: biedrībai „Līvu savienība”
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

10.
Par ceļa virsmas apstrādi
G.Laicāns
Pamats
Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2016. gada budžetu, 2008. gada 11. marta MK noteikumi
nr. 173.
Mērķis
Asfalta nolietošanās novēršana.
Izvērtējums
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2016. gadā ir 107 063 EUR. Ir veikta
Pils ielas asfaltēšana 6 cm biezumā, izlietojot EUR 12 000, līdz ar to ir ietaupījušies līdzekļi lielo
darbu veikšanai un ir priekšlikums veikt virsmas apstrādi ar bitumenu un šķembiņām uz ceļa
Ozollapas -Pāce asfaltētā posma 520m garumā, tādējādi pasargājot asfaltu no sabrukšanas un
nolietošanās. Ir nepieciešami EUR 13 000 minēto darbu veikšanai (tāme).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
G.Pirvits, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:

12

Veikt virsmas dubulto apstrādi 520m garumā uz ceļa Ozollapas-Pāce par EUR 13 000 no ceļu
fonda līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Linda Pavlovska (no plkst. 14.11).

11.
Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 72. un 73. punkts.
2. Dundagas novada domes 28.04.2016. sēdes lēmums nr.109 „Par Attīstības programmas
aktualizāciju”.
Mērķis
Aktualizēt Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 163 „Par Dundagas novada Attīstības
programmas apstiprināšanu” (protokols Nr .9, 14. §) ir apstiprināta Dundagas novada Attīstības
programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma).
Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldība var pretendēt uz Eiropas Savienības 2014.-2020.
gadam atbalstu, bet apstiprinot Attīstības programma vēl nebija zināmas projektu atbalsta iespējas,
radās nepieciešams aktualizēt Attīstības programmas rīcības plānu un investīciju plānu.
Ar Dundagas novada domes 28.04.2016. sēdes lēmumu nr.109 „Par Attīstības programmas
aktualizāciju” tika nolemts sagatavot aktualizēto Attīstības programmu.
Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73. punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu
apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.
Secina, ka ir jāveic izvērtēšana un salāgošana ar iepriekš apstiprināto dokumentu, kā arī vispirms
ir jāizzina iestāžu viedoklis par plānotajām izmaiņām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt aktualizēto Dundagas novada Attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcības un
investīciju plānu (pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.
Par Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta grozījumiem
ZiņoG.Kārklevalks; G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.un 7.punkti, 26.02.2015. saistošie noteikumi nr. 4 "Par Dundagas
novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”.
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Mērķis
Uzlabot pašvaldības īpašumu tehnisko stāvokli un nodrošināt tehniskā stāvokļa nepasliktināšanos.
Izvērtējums
1. Pašvaldības īpašuma Pils ielā 6, Dundagā, katlu mājas jumts jau vairākus gadus ir ļoti sliktā
stāvoklī. Jumta segumam izmantotais Ondulain loksnes ir nolietojušās. Šā gada pavasarī caur jumtu
telpā sāka tecēt ūdens un tā rezultātā sāka atdalīties griestu apdares reģipša plāksnes. Lai nodrošinātu
apkures katla darbību nepieciešams veikt telpas jumta seguma nomaiņu. Šo darbu veikšanai ir
sagatavota un būvvaldē apstiprināta nepieciešamā tehniskā dokumentācija. Ir noskaidrotas šo būvdarbu
izmaksas EUR 1251.
2. Šā gada budžetā tika ieplānoti līdzekļi tilta Pils ielā tehniskai apsekošanai. Speciālo inspekciju,
saskaņā ar 2016. gada 18. maijā noslēgto līgumu, 2016. jūnija mēnesī veica SIA „INŽENIERBŪVE”.
Uzņēmums ir iesniedzis atskaiti, kurā uzskaitīti remonta pasākumi tilta ilgizturības un satiksmes drošības

nodrošināšanai:
1) 6 mēnešu laikā likvidēt izskalojumu balstam Nr. 1 (pils pusē). Orientējošās būvdarbu izmaksas –
2000,00 EUR bez PVN.
2) Nemot vērā konstatētos bojājumus, tuvāko 5 gadu laikā rekomendējam izstrādāt tilta atjaunošanas
projektu, kurā iekļaut atskaites tabulā uzskaitītos remontdarbus. Orientējošās izmaksas EUR 59900.
Lai novērstu tālāku tilta balsta bojāšanos nepieciešami līdzekļi lietus ūdeņu novirzīšanai no tilta balsta,
apauguma novākšanai un balsta betonēšanas darbiem.
Ņemot vērā atzinumā minēto, iekļaut novada attīstības plānā tilta remonta darbu projektēšanu un
būvdarbus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Nekustamo īpašumu nodaļas budžeta izdevumu kodā 2241, palielinot summu par
EUR 1251, īpašuma Pils ielā 6, Dundagā, katlu mājas jumta nomaiņai. Līdzekļus ņemt no budžetā
ietaupītajiem līdzekļiem.
2. Izdarīt grozījumus Nekustamo īpašumu nodaļas budžeta izdevumu kodā 2241, palielinot summu par
EUR 2500 Pils ielas tilta balsta remontam. Līdzekļus ņemt no budžetā ietaupītajiem līdzekļiem.
3.Iekļaut novada attīstības plānā tilta Pils ielā rekonstrukciju.
Lēmums nosūtāms: Saimnieciskajam dienestam
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma speciālistam.

13.
Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada pašvaldības 2016.
gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums:
Veikti budžeta grozījumi, pamatojoties uz maija un jūnija mēnesī pieņemtajiem lēmumiem. Budžeta
ieņēmumu daļa palielināta par nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādiem kopsummā par
EUR 1515,00 un ieņēmumiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzekļiem par EUR 2000,00 –
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Kubalu skolas muzeja projektam un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI)
finansējuma piešķīrums Kubalu skolas restaurācijas projekta izstrādei EUR 4000,00 apmērā, par
kultūras pasākumu biļešu realizāciju papildus ieņēmumi EUR 1385 un nodevām EUR 325. Budžeta
grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 9 225,00 un izdevumu daļa par EUR 23
855,00. Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumiem un papildus ienākušo valsts budžeta
finansējumu, izdevumu daļā veikti grozījumi kopsummā par EUR 23 855,00 ( skatīt zemāk esošās
tabulas):
PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam
Apstiprināts
Precizētais
Grozījum
Budžeta
2016.
2016. gada
i (+/-)
Rādītāju nosaukumi
kategoriju
gadam
budžets
kodi
EUR
EUR
EUR
I IEŅĒMUMI - kopā
3754998,00
9225,00 3764223,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi iepriekšējo gadu parādi
4.1.1.2.
10550,00
1200,00
11750,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem
4.1.2.2.
1160,00
115,00
1275,00
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem parādi par iepriekšējiem
gadiem
4.1.3.2.
700,00
200,00
900,00
Pārējās valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldību budžetā
9.4.9.0.
200,00
15,00
215,00
Pašvaldības nodeva par domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu
9.5.1.1.
0,00
5,00
5,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās
9.5.1.4.
127,00
305,00
432,00
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti
18.6.9.0.
0,00
6000,00
6000,00
Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.

13300,00

1385,00

14685,00

II IZDEVUMI - kopā
3801686,00 23855,00 3825541,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
502210,00
50,00 502260,00
Sabiedriskā kārtība un drošība
03.000
70530,00 -3808,00
66722,00
Ekonomiskā darbība
04.000
132040,00
0,00 132040,00
Vides aizsardzība
05.000
530691,00
9484,00 540175,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000
142811,00
3752,00 146563,00
Atpūta, kultūra un reliģija
08.000
543546,00 10989,00 554535,00
Izglītība
09.000
1634278,00
3388,00 1637666,00
Sociālā aizsardzība
10.000
245580,00
0,00 245580,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
1100
1815568,00 -3806,00 1811762,00
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
1200
470282,00
1461,00 471743,00
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
2100
10674,00
127,00
10801,00
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braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatlīdzekļi
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts
(-) (I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā

2200

703422,00

18852,00

722274,00

2300
5200

360391,00
87813,00

-2175,00
9396,00

358216,00
97209,00

-46688,00 -14630,00

-61318,00

117289,00 -28989

88300,00

Paskaidrojuma raksts 2016. gada plānotajiem budžeta grozījumiem
\Budžeta veids\ Pamatbudžets

EUR
7690,00
305,00
305,00
6000,00
2000,00
4000,00
1385,00

1385,00
23855,00
108,00
108,00
100,00
100,00
-175,00
-175,00
-450,00
-400,00
-50,00
-208,00
-108,00
-100,00
-267,00
-267,00
-800,00

Grupēts
Pamatojums
pēc
Ieņēmumi
Novada domes administrācija 110
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Kubalu skola - muzejs 330
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA finansējums pieteiktajam
projektam Kas vīņ tād ir? / Kes nad on?
VKPAI finansējuma piešķīrums Kubalu skolas restaurācijas
projekta izstrādei
Kultūras un sporta nodaļa 365
Papildus ieņēmumi pamatojoties uz Līgumu Nr.PI/PI-11-1.6/16/46
par koncerta "Satikšanās mūzikā" norisi Pils parka estrādē
03.07.2016.
Izdevumi
Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums 0022
no 1119
Novada domes administrācija 110
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Uz kodiem 1142 un 1150
Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021
uz 1221
uz 1147
Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums 0022
uz 1150
uz 1148
PII Rūķītis, pedag.pašvaldības finansējums 0042
uz 1221
Internāts Kolka 008
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-300,00
-500,00
1049,00
1049,00
-3080,00
-3080,00
-400,00
-400,00
-1853,00
-18,00
-770,00
-1065,00
50,00
50,00
50,00
50,00
500,00
500,00
16,00
16,00
1930,00
1930,00
100,00
100,00
125,00
125,00
90,00
90,00
-680,00
-680,00
-11,00
-11,00
197,00
197,00
-728,00
-728,00
-72,00
-72,00
400,00
400,00
267,00
267,00
300,00
300,00
50,00

uz 1221
uz 1147
Sporta pasākumi 013
Sporta organizators Dundagā 0,3
Sabiedriskās kārtības nodaļa 017
Pašvaldības policijas inspektors -770EUR *4mēn.
Novada domes administrācija 110
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Dienas nauda
Nekustamo īpašumu dokumentu kārtošana
Dundagas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu izstrāde (30%)
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Virsstundu darba apmaksai
Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021
no 1119
Internāts Kolka 008
no 1119
Kaļķu bibliotēka 303
Līdzekļu pārdale no koda 1221 +16.00
Kultūras un sporta nodaļa 365
Precizējums pa kodiem no koda 1119
Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums 0022
no 1119
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Naudas balva jaundzimušajam
Kultūras un sporta nodaļa 365
Precizējums pa kodiem no 1119
Dundagas pagasta bibliotēka 300
Līdzekļu pārdale (plānotie atvaļinājuma pabalsti tiek kontēti citā
kodā) uz kodu 1221
Vīdales bibliotēka 305
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221
Sporta pasākumi 013
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sabiedriskās kārtības nodaļa 017
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 182EUR *4mēn.
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221
Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021
no 1119
PII Rūķītis, pedag.pašvaldības finansējums 0042
no 1119
Internāts Kolka 008
no 1119
Sporta pasākumi 013
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50,00
300,00

300,00
680,00
680,00
72,00
72,00
-16,00
-16,00
11,00
11,00
50,00
50,00
116,00
116,00
29,00
29,00
29,00
29,00
18,00
18,00
-186,00
-186,00
-116,00
-116,00
-29,00
-29,00
-29,00
-29,00
245,00
245,00
-59,00
-59,00
-120,00
-120,00
-30,00
-30,00
1835,00
770,00
1065,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina
ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Novada domes administrācija 110
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina
ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Dundagas pagasta bibliotēka 300
Līdzekļu pārdale no koda 1149 - atvaļinājuma pabalsti +680
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale no koda 1210 +72
Kaļķu bibliotēka 303
Līdzekļu pārdale uz kodu 1221 -16.00
Vīdales bibliotēka 305
Līdzekļu pārdale no koda 1149 - atvaļinājuma pabalsts
Novada domes administrācija 110
Dienas nauda
Dundagas pagasta biblioteka 300
Līdzekļu pārdale no koda 2121 +116
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale no koda 2121 +29
Vīdales bibliotēka 305
Līdzekļu pārdale no koda 2121 +29.00
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Dienas nauda
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Uz kodu 2121
Dundagas pagasta bibliotēka 300
Līdzekļu pārdale uz kodu 2111 (iekšzemes komandējumu dienas
nauda) jo TGB atcēla plānoto Lietuvas braucienu
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale uz kodu 2111 (iekšzemes komandējumu dienas
nauda) jo TGB atcēla plānoto Lietuvas braucienu
Vīdales bibliotēka 305
Līdzekļu pārdale uz kodu 2111 (iekšzemes komandējumu dienas
nauda) jo TGB atcēla plānoto Lietuvas braucienu -29.00
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Ārzemju komandējumam koklētāju ansambļa vadītājai
Kolka Kultūras pasākumi un sports 364
Uz kodu 2121
Dundagas pagasta bibliotēka 300
Līdzekļu pārdale uz kodu 2311
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale uz kodu 2322
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Papildus finansējums nekustamo dokumentu īpašumtiesību
sakārtošanai
Dundagas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu izstrāde (30%)
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-250,00
-250,00
235,00
235,00
3751,00
1251,00
2500,00
250,00
250,00
710,00
710,00
1654,00
1654,00
103,00
103,00
3388,00
3388,00
6000,00
4000,00
2000,00
1385,00

1385,00
-103,00
-103,00
120,00
120,00
-12,00
-12,00
-108,00
-108,00
-235,00
-235,00
274,00
274,00
-1827,00
-1827,00
-710,00
-710,00
30,00
30,00
108,00
108,00

Kolkas saimniec.darbi 014
Uz kodu 2243
Novada domes administrācija 110
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Nekustamā īpašuma nodaļa 736
EUR 1251, īpašuma Pils ielā 6, Dundagā, katlu mājas jumta
nomaiņai
par EUR 2500 Pils ielas tilta balsta remontam
Kolkas saimniec.darbi 014
Neplānots ielu apgaismojuma remonts, kā rezultātā pietrūks
trimmeru, zāģu utml apkopei
Sabiedriskās kārtības nodaļa 017
Novērošanas kameru uzturēšana
Ielu apsaimniekošana 074
Vīdales ielas apgaismojuma remonts
Kolkas pamatskola tehn.personāls 001
ūdens analīzes 3 reizes (34,16EUR) no koda 2350 102.48EUR
Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki) 031
Finansējums optiskā datu kabeļa pieslēgumam Talsu ielā 18,
Lēmums Nr. 143 no 16.06.2016.
Kubalu skola - muzejs 330
Kubalu skolas restaurācijas projekta daļēja izstrāde (VKPAI
finansējums)
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA finansējums pieteiktajam
projektam Kas vīņ tād ir? / Kes nad on?
Kultūras un sporta nodaļa 365
Papildus izdevumi pamatojoties uz līgumu Nr.PI/PI-11-1.6/16/46
par koncerta "Satikšanās mūzikā" norisi Dundagas pils parka
estrādē 03.07.2016.
Kolkas pamatskola tehn.personāls 001
uz kodu 2249 -103EUR
Dundagas pagasta bibliotēka 300
Līdzekļu pārdale no koda 2231 +120
Kolkas pamatskola tehn.personāls 001
uz kodu 5238
PII Rūķītis, tehniskais personāls 003
darba apģērbs uz 2361
Novada domes administrācija 110
Inventārs
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Monitoru pārcelšana no datortehnikas uz inventāru +273.57
Kolkas saimniec.darbi 014
Ietaupījums malkas iepirkumā
Sabiedriskās kārtības nodaļa 017
Uz novērošanas kameru uzturēšanu
Kolkas bibliotēka 301
Līdzekļu pārdale no koda 2233 +30
PII Rūķītis, tehniskais personāls 003
darba apģērbs no 2312 107.16
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288,00
288,00
11311,00
11311,00
-8288,00
-6634,00
-1654,00
6634,00
6634,00
12,00
12,00
-273,00
-273,00
-370,00
-370,00
370,00
370,00

Kultūras un sporta nodaļa 365
Precizējums pa kodiem no 2350
Kolkas saimniec.darbi 014
Ielu apgaismojuma "Līči-Vagari" rekonstrukcija ar būvuzraudzību
(domes lēmums 16.06.2016)
Ielu apsaimniekošana 074
Ielu apgaismojuma ierīkošana Puķu ielā
Vīdales ielas apgaismojuma remonts
Ielu apsaimniekošana 074
Ielu apgaismojuma ierīkošana Puķu ielā
Kolkas pamatskola tehn.personāls 001
no 2312 11.5
Attīstības un plānošanas nodaļa 730
Monitoru pārcelšana uz inventāru -273.57
Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 022
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā, uz kodu soc.
palīdzība naudā
Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 022
Pārējā sociālā palīdzība naudā

Dundagas novada 28.07.2016. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada pašvaldības
2016. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 764 223,00,
izdevumu EUR 3 825 541,00 un finansēšanas plānu EUR 117 289 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 26 982, speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 40 784, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 4 580.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.11 „Par Dundagas
novada pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem”.

14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
14.1. 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
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(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, tiesiskajā valdījumā Dundagas novada Dundagas pagastā
ir dzīvokļa īpašums „Skolas iela 3-17” ar kadastra numuru 8850 900 0480.
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 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.
(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. 28.07.2016. minētajai personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu
„Skolas iela 3-17”:
1) zemei – 30,00 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 12,13 €;
2) ēkai – 80,49 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 28,18 €.
Dundagas novada pašvaldība 23.10.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD-323.1/15/608, 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-3-23.1/16/165, ka
līdz 09.04.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx, par dzīvokļa īpašumu „Skolas iela 3-17”
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 110,49 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi 17,87 € (septiņpadsmit eiro un 87 centi) un nokavējuma naudu 12,13 €
(divpadsmit eiro un 13 centi), kopā 30,00 € (trīsdesmit eiro un 0 centi);
2) pamatparāds par ēku 52,31 € (piecdesmit divi eiro un 31 cents) un nokavējuma naudu 28,18 €
(divdesmit astoņi eiro un 18 centi), kopā 80,49 € (astoņdesmit eiro un 49 centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase, Reģ. nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī norādīt – Valsts nodeva
par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2. stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.2. 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.
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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, tiesiskajā valdījumā Dundagas novada Dundagas pagastā
ir īpašuma „Vaureji”, kadastra nr. 8850 005 0035, ½ domājamā daļa.
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 2010. līdz
2016. gadam. 28.07.2016. minētajai personai būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu
„Vaureji”:
1) zemei 878,10 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 293,72 €,
2) ēkai 43,29 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 15,30 €.
Dundagas novada pašvaldība 26.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu nr. DD-323.1/15/361, ka līdz 25.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā parāds netika
samaksāts, tad 11.03.2016. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar nr. DD-3-23.1/16/167, ka
līdz 09.04.20165. 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 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1.
Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma
„Vaureji” ½ domājamo daļu, kadastra nr. 8850 005 0035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 921,39
€ 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 584,38 € (pieci simti astoņdesmit četri eiro un 38 centi) un nokavējuma
nauda 293,72 € (divi simti deviņdesmit trīs eiro un 72 centi), kopā 878,10 € (astoņi simti
septiņdesmit astoņi eiro un 10 centi),
2) pamatparāds par ēku 27,99 € (divdesmit septiņi eiro un 99 centi), nokavējuma nauda 15,30 €
(piecpadsmit eiro un 30 centi), kopā 43,29 € (četrdesmit trīs eiro un 29 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
2.
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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15.
Par nekustamā īpašuma „Jaunbuži” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1.
(Vārds, uzvārds) 30.06.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
30.06.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/294-N).
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 „Jaunbuži” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunbuži” ar kadastra Nr. 8850 020 0105 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Jaunbuži”) kopplatība ir 2,4197 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 1,5384 ha lielas neapbūvētas zemes vienības „Jaunbuži” ar kadastra apzīmējumu
8850 013 0106;
2) 0,8813 ha lielas apbūvētas zemes vienības „Vīdales iela 10” ar kadastra apzīmējumu 8850 020
0105.
Nekustamā īpašuma „Jaunbuži” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
„Jaunbuži”,
no
tā
atdalot
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 013 0105, piešķirot tai nosaukumu „Vīdales iela 10”.
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 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunbuži” ar kadastra Nr. 8850 020 0105 sadalīšanai, atdalot no tās
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0105.
2. Nekustamā īpašuma „Jaunbuži” ar kadastra Nr. 8850 020 0105 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 013 0106 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Jaunbuži”.
3. Nekustamā īpašuma „Jaunbuži” ar kadastra Nr. 8850 020 0105 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0105 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Vīdales iela 10”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV3300.
2. (Vārds, uzvārds): personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

16.
Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants
Mērķis
Atzīt par spēku zaudējušu vairs nepiemērojamu Dundagas novada pašvaldības domes lēmumu
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības dome ar 2010.gada 22.decembra lēmumu Nr.493 “Par tiesībām
parakstīt finanšu dokumentus” noteica iestāžu vadītāju tiesības parakstīt noteikta veida līgumus un
finanšu dokumentus.
Minētais lēmums bija pamatots ar pašvaldības nolikuma projektu. Pašvaldības nolikums ir
spēkā un tajā regulēta līgumu slēgšanas kārtība. Tādējādi Dundagas novada pašvaldības domes
2010.gada 22.decembra lēmumu Nr.493 “Par tiesībām parakstīt finanšu dokumentus” nepieciešams
atzīt par spēku zaudējušu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra lēmumu
Nr.493 “Par tiesībām parakstīt finanšu dokumentus”.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai

17.
Par administratīvā akta izpildes termiņa atjaunošanu
G.Laicāns
Pamats
Administratīvā procesa likuma 46.pants, 48.pants; likuma “Par pašvaldībām” 21.pants
Mērķis
Izskatīt iesniegumu par administratīvā akta izpildes termiņa atjaunošanu
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldība 2016.gada 14.jūnijā saņēma un ar numuru DD-3-26.2/16/261-K
reģistrēja (Vārds, uzvārds) (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu (turpmāk arī – Iesniegums), kurā
lūgts pagarināt Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmuma Nr.83 “Par
apstrīdēto administratīvo aktu” (turpmāk arī – Lēmums) 1.punktā noteikto termiņu līdz 2016.gada
1.jūlijam (Lēmumā noteiktais termiņš – līdz 2016.gada 15.maijam) un minētā lēmuma 2.punktā
noteikto termiņu līdz 2016.gada 1.augustam (Lēmumā noteiktais termiņš – līdz 2016.gada
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15.jūnijam). Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka iemesls noteikto termiņu neievērošanai bija viņa
veselības problēmas.
2. Iesniegums iesniegts pēc Lēmuma 1.punktā noteiktā termiņa beigām.
Administratīvā procesa likuma 47.panta otrā daļa nosaka, ka lūgumu par procesuālā termiņa
pagarināšanu var iesniegt pirms iestādes noteiktā termiņa beigām. Lūgums par procesuālā termiņa
pagarināšanu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, uzskatāms par procesuālā termiņa atjaunošanas
lūgumu.
Ņemot vērā minēto secināms, ka Iesniedzējs lūdz nevis pagarināt Lēmuma 1.punktā noteikto
termiņu, bet gan lūdz atjaunot termiņu Lēmuma 1.punkta izpildei.
Atzīmējams, ka Lēmuma 2.punkts ir izpildāms tikai tad, ja tiek izpildīts Lēmuma 1.punkts.
Šādos apstākļos secināms, ka Iesniedzējs nokavē arī Lēmuma 2.punktā noteikto termiņu (vērā ņemams
arī tas, ka Iesniegums iesniegts vienu dienu pirms Lēmuma 2.punktā noteiktā termiņa beigām un
Iesniedzēja lūgums tiek izskatīts pēc termiņa beigām). Tādējādi arī lūgums par Lēmuma 2.punktā
noteiktā termiņa pagarināšanu uzskatāms par lūgumu to atjaunot.
3.
Administratīvā procesa likuma 48.panta otrā daļa nosaka, ka jautājumu par procesuālā termiņa
atjaunošanu izlemj iestāde. Ņemot vērā, ka Lēmumu pieņēma Dundagas novada pašvaldības dome,
jautājumu par procesuālā termiņa atjaunošanu jāizlemj domei.
4.
Administratīvā procesa likuma 48.panta pirmā daļa nosaka, ka lūgumu atjaunot nokavēto
termiņu motivē, kā arī lūgumam pievieno pierādījumus, kas apliecina termiņa nokavējuma
attaisnojošos iemeslus.
Iesniedzējs norāda, ka termiņu nokavējis, jo viņam bijušas veselības problēmas.
Lai arī Iesniedzējs nav iesniedzis pierādījumus norādījumam par veselības problēmām, tomēr
pašvaldībai nerodas šaubas par veselības problēmu faktu, jo par šo faktu pašvaldībai ir zināms
(minētā informācija tika sniegta arī tiesai, kuras sēdē piedalījās pašvaldības pārstāvis).
5.
Vērā ņemams arī apstāklis, ka Iesniedzējs, pildot Lēmuma 1.punktu, 2016.gada 14.jūnijā
vēlējās Dundagas novada pašvaldībā iesniegt būvniecības iesniegumu būvju nojaukšanai. Diemžēl
tehnisku iemeslu dēļ (daļēji no pašvaldības atkarīgu) iesniegumu minētajā datumā Iesniedzējs
neiesniedza. Šī iemesla dēļ Iesniedzējs Lēmuma 1.punktā minēto būvniecības iesniegumu iesniedza
tikai 2016.gada 6.jūlijā.
6.
Vērā ņemams arī apstāklis, ka par Lēmumu gan Iesniedzējs, gan cits procesa dalībnieks tiesā
iesniedzis pieteikumus, kuros lūdz atcelt Lēmumu daļā vai pilnā apmērā. Ja Iesniedzējs tomēr izpilda
(kaut arī vēlāk kā sākumā noteikts) Lēmuma 1. un 2.punktu, šāda rīcība ātrāk un efektīvāk sasniegs
Lēmuma mērķi – ātrāk un efektīvāk kā turpinot jautājumu risināt tiesas un piespiedu izpildes procesā.
7.
Par Iesniedzēja lūgumu atjaunot procesuālo termiņu ir informēta (Dundagas novada pašvaldības
Centrālās administrācijas Būvvaldes 2016.gada 15.jūnija vēstule Nr.3-23.2/16/31 “Par administratīvā
akta izpildi”) arī minētā administratīvā procesa dalībniece – trešā persona (Vārds, uzvārds), kurai tika
lūgts līdz 2016.gada 27.jūnijam sniegt viedokli šajā jautājumā. Līdz šim brīdim trešās personas
viedoklis nav saņemts.
8.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir pamats atjaunot Lēmuma 1. un 2.punktā minētos termiņus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 46.pantu,
48.pantu; likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Dundagas novada pašvaldības dome
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
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1. Atjaunot Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmuma Nr.83 “Par apstrīdēto
administratīvo aktu” nolemjošās daļas 1.punktā uzliktā tiesiskā pienākuma izpildes termiņu
nosakot, ka tas ir 2016.gada 6.jūlijs.
2.
Atjaunot Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmuma Nr.83 “Par
apstrīdēto administratīvo aktu” nolemjošās daļas 2.punktā uzliktā tiesiskā pienākuma izpildes termiņu
nosakot, ka tas ir 2016.gada 6.augusts.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, ja ārējā normatīvajā aktā vai pašā
administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots
adresātam. Savukārt Paziņošanas likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka dokuments, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta piekto daļu apstrīdētais administratīvais akts iegūst
savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu.
Šādā veidā tas ir izpildāms un to var pārsūdzēt tiesā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var pārsūdzēt
tiesā (Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena
mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā šis administratīvais akts.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Būvvaldei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

18.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds)10.06.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.06.2016. ar
Nr.DD-3-26.2/16/275-K).
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta
teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafiskās daļas karte „Dundagas novada Kolkas pagasta
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Pitraga ciemā” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 225. punkts.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., un 26.1. punkti.
Mērķis
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)10.06.2016.
iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 20.06.2016. ar Nr.DD-3-26.2/16/275-K), kurā tiek lūgts piešķirt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai.
(Vārds, uzvārds) īpašumā Pitraga ciemā Kolkas pagastā, Dundagas novadā atrodas 10,0813 ha liels
nekustamais īpašums „Dzintari” ar kadastra numuru 8862 004 0038 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Dzintari”), kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0038 un
neapbūvētām
zemes
vienībām
ar
kadastra
apzīmējumu
8862 003 0032, 8862 004 0039, 8862 004 0040 un 8862 004 0121.
Nekustamā īpašuma „Dzintari” 2,0825 ha lielajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8862 004 0038 ir izdalīta 0,2062 ha liela zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu
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8862 004 0038 8001 (turpmāk - zemes vienības daļa), kuru 0,2062 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
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 26.1. punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai
zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes
vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu
lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21) grafiskās
daļas karti „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Pitraga ciemā”
(turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Dzintari” zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā
zonā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG).
Saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 225. punkts nosaka, ka
mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas (MG) nozīmē zemes vienību, kur primārais zemes
izmantošanas veids ir savrupa zemnieku vai zvejnieku sēta ar piemājas saimniecību, lai ražotu
laukkopības un lopkopības produktus, bet sekundārais citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Dzintari” ar kadastra Nr. 8862 004 0038 zemes vienības daļai ar kadastra
apzīmējumu 8862 004 0038 8001 0,2062 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): adrese.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

19.
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam
G.Pirvits, A.Zumbergs, G.laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Jautājuma vadīšanu nodot Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājam Guntim Pirvitam.
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmā daļa
Mērķis
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Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 25.jūlijā saņemts domes priekšsēdētāja Gunāra
Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 3 kalendārās nedēļas ilgu atvaļinājumu, tas ir, no
2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 21.augustam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma
piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam 3 kalendārās nedēļas
ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 21.augustam) par
laika periodu no 2015.gada 15.marta līdz 2016.gada 14.decembrim.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas novada
domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam, domes priekšsēdētāja vietniecei Andrai Grīvānei
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

20.
Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.05.2016. sēdes lēmums Nr.121 5.§ „ Par finansējuma piešķiršanu
vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā”.
2. Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 29., 31., 32.punkts.
Mērķis
Finansējuma piešķiršana projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2016.gadā.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.05.2016. sēdes lēmumu Nr.121 5.§ „ Par finansējuma piešķiršanu
vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā” tika nolemts izsludināt papildus projekta konkursa „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” pieteikumu iesniegšanu, nosakot saīsinātu termiņu.
Ar Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmumu Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem”” tika apstiprināts nolikums „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk nolikums).
Nolikuma 4.punts paredz, ka projektu konkursam (turpmāk - Konkurss) iesniegtos projektu
pieteikumus izvērtē Dundagas novada Domes (turpmāk – Dome) izveidota Konkursa komisija
(turpmāk - Komisija).
Nolikuma 31.punkts nosaka, ka Komisija lēmumu iesniedz Attīstības un plānošanas nodaļai, kas
sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.
Nolikuma 32.punkts nosaka, ka Dome pieņem galējo lēmumu par finansējuma piešķiršanu
projektiem.
Komisija saskaņā ar Nolikuma 29.punktu 20.07.2016. ir izvērtējusi projektu pieteikumus un
pieņēmusi lēmumu par atbalstāmajiem projektiem.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Pirvits,
G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
1. 2016.gadā projektu konkursā „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” piešķirt finansējumu
sekojošiem projektiem:
1.1. Informācijas stenda un vēsturisko liecību plaukta izgatavošana – EUR 799,20 (Kolkas Kristus
dzimšanas pareizticīgo draudze).
1.2. Dekoratīvās virsmu apdares tehnikas – dekupāžas ABC 1. posms – EUR 519,04 (biedrība
„Dundangas Sendienas”).
1.3. Līvu centra „Kūolka” apkārtnes labiekārtošana. I posms – EUR 300,00 (Līvu savienības Kolkas
nodaļa). Veikt pārrunas par projekta realizēšanu veikt ar Kolkas pagasta pārvaldes
starpniecību.
Lēmums nosūtāms: projektu iesniedzējiem.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Sēde slēgta plkst. 14.20.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokols parakstīts 04.08.2016.
Protokolēja
Protokols parakstīts 04.08.2016.

S.Kokoreviča

