
1 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 
 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.4. 
2017.gada 27. aprīlī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.02 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Una Sila, 
Andra Grīvāne, Ansis Roderts, Linda Pavlovska-Dišlere, Guntis Pirvits 
Nepiedalās: Smaida Šnikvalde – personīgu iemeslu dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, juriskonsults Aigars Šturms, 
Attīstības un plānošanas nod. vad. Lauris Laicāns, projektu vadītāja Baiba Reimane, 
galvenā grāmatvede Ilze Pirvite, SIA „Ziemeļkurzeme” valdes loceklis Andrejs Bāliņš, 
SIA „Kolkas Ūdens” valdes loceklis Ivo Bordjugs, SIA „Dundagas Veselības centrs” 
valdes locekle Agita Vagenmeistere 
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, U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja), 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 SIA „Ziemeļkurzeme” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 
3. Par SIA „Kolkas Ūdens” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 
4. Par SIA „Dundagas Veselības centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 
5. Par 2016.gada pašvaldības finanšu pārskata apstiprināšanu 
6. Par darbības stratēģiju SIA ”Dundagas veselības centrs” 
7. Par zaudējumu atlīdzināšanu 
8. Par grozījumiem amatu katalogā 
9. Par dalību ELFLA 3.kārtas projektu konkursā 
10. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā 

laika pavadīšanas centrā 
11. Par nekustamā īpašuma "Tilžas" atsavināšanu 
12. Par nekustamo īpašumu "Pils iela 11C" un "Pils iela 11D" izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
13. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Publiskā bērnu rotaļu un sporta 

laukuma ierīkošana Dundagā” īstenošanai 
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14. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Aktīvās atpūtas vietas „Stacijas 
dārzs” ierīkošana Dundagā īstenošanai 

15. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Daudzveidīgu vingrošanas rīku 
uzstādīšanai Dundagā” īstenošanai 

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu futbola komandai dalībai Latvijas futbola 
2.līgas čempionātā 

17. Par 2017.gada budžeta grozījumiem 
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pļaviņas” 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazplintiņi” 
20. Par nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” sadalīšanu 
21. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai 
22. Par medību tiesību nomas izsoli 
23. Par zemes vienību nomas izsoli 
24. Par zemes nomas līguma slēgšanu  „Jaundundagas Ratnieki” 
25. Par zemes nomas līguma slēgšanu  “Kalnozoli” 
26. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra 

nolikumā “Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 
nolikums” 

27. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Līvõd Īt” 
28. Līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšana apstiprināšana 
29. Par konkursa „Sakoptākā sēta 2017” nolikumu 

 
 

1. 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  

un citām aktualitātēm  
 

Pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par aktualitātēm: 
1. Par Izsludinātajām Sociālā dienesta vadītāja un sporta darba organizatora 

vakancēm. 
2. Par Bāriņtiesas atbildi Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 
3. Par projektu realizēšanas uzsākšanu 

Domes priekšsēdētājs informē par : 
1. Par LPS domes sēdē apspriesto nodokļu politikas jautājumu 
2. Par plānoto ciemu statusu precizēšanu (tikšanās ar darba grupas pārstāvjiem) 
3. Par jautājuma virzību par Upes iela 4 ēkas nodošanu pašvaldībai – maija beigās 

būs VAS „Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce, kurā šis jautājums tiks skatīts. 
 
 
 
 

2. 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo A.Bāliņš; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
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Mērķis 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums 
SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma 
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2016. gadu noslēdzis ar 27607 
EUR  lielu peļņu. SIA „ Ziemeļkurzeme” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo 
būtību un uzdevumus nākotnē.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.78: 

1. Apstiprināt SIA Ziemeļkurzeme” 2016. gada pārskatu. 
2. Peļņu 27607 EUR novirzīt uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai 

un uzņēmuma attīstībai. 
 

 
Lēmums nosūtāms: SIA „ Ziemeļkurzeme” 
 
 

3. 
Par SIA „Kolkas Ūdens” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo I.Bordjugs; G.Laicāns 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, 
saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2016. gadu noslēdzis ar 5712 EUR  lielu peļņu. 
SIA „ Kolkas ūdens” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus 
nākotnē.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.79: 

1) Apstiprināt SIA „ Kolkas ūdens” 2016. gada pārskatu. 
2) Peļņu 5712 EUR novirzīt uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un 

uzņēmuma attīstībai 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas ūdens” 
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4. 
Par SIA „Dundagas Veselības centrs” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo A.Vagenmeistere; G.Laicāns 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par 
uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2016. gadu noslēdzis 
ar 13 915 EUR  lielu zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats 
atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 
Secina, ka tā, kā uzņēmuma zaudējumiem ir tendence augt un 2016.gadā tie ir 50% 
apmērā no pamatkapitāla, ir jārisina jautājums par uzņēmuma darbības uzlabošanu, 
pašvaldībai iesaistoties pamatkapitāla palielināšanā ar uzņēmuma darbības attīstībai 
nepieciešamu iekārtu vai citu palīglīdzekļu iegādi, kas dotu uzņēmumam iespēju 
paplašināt pakalpojumu klāstu vai uzlabot esošos. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.80: 

1. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2016. gada pārskatu. 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē maijā skatīt jautājumu 

par iespēju samazināt uzņēmuma zaudējumus un par pamatkapitāla 
palielināšanu. 

 
Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 
 
 

5. 
Par 2016.gada pašvaldības finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo I.Pirvite; G.Laicāns 
Pamats: 
Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa; 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums 
SIA „Revidentu Serviss” zvērināts revidents Aivars Rutkis Finanšu komitejas sēdē informēja  
par revīzijas laikā konstatēto un ierosina apstiprināt sagatavoto Dundagas novada pašvaldības 
2016.gada pārskatu. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.81: 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2016. gada pārskatu. 
 
 

6. 
Par darbības stratēģiju SIA ”Dundagas veselības centrs” 

Ziņo A.Vagenmeistere; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska 
Pamats: 

1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
 
Mērķis:  Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2017.-20120.gadam. 
 
Izvērtējums: 

Likuma Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pants 
nosaka, ka vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija: 

1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla 
lielums, dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās 
iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informācija par saņemto valsts vai pašvaldības 
budžeta finansējumu, informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās 
sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības modelis]; 
2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un 
pakalpojumiem; 
3) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; 
4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts; 
5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; 
6) nefinanšu mērķi (ja attiecināms); 
7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie 
rezultatīvie rādītāji; 
8) peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns; 
9) risku analīze. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 
Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-
2020.gadam. 
 
Secina, ka jautājums būtu jāskata ņemot vērā šodien pieņemto lēmumu par SIA darbības 
uzlabošanas iespēju izvērtēšanu, kas būtu iekļaujams arī stratēģijas projektā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska-Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.82: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 
maijā. 
Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 
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7. 
Par zaudējumu atlīdzināšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta piektā daļa 
 
Mērķis 
Izvērtēt zaudējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu un pieņem lēmumu par zaudējuma 
atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma apmēru vai arī par iesnieguma noraidīšanu 
 
Izvērtējums 

[Vispārīgs apstākļu un piemēroto tiesību  normu apraksts. Pilnīgs apstākļu un 
piemēroto tiesību normu apraksts ietverts pielikumā pievienotajā lēmumprojektā.] 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no 

pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību, tajā skaitā, par ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu. 

Iesniedzēja ieskatā pašvaldība nav nodrošinājusi minētās funkcijas īstenošanu. 
Tā rezultātā iesniedzējam radies mantiskais zaudējums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
normām, lai persona varētu prasīt mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu, nepieciešams 
konstatēt trīs obligātus nosacījumus: 1) valsts pārvaldes iestādes prettiesisku 
administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību; 2) zaudējumus, kas pierādīti ar 
Administratīvā procesa likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem; 3) tiešu 
cēloņsakarību – objektīvu saikni starp iestādes rīcību un tās radītajām laika ziņā 
sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, kas pastāv starp iestādes prettiesisko rīcību 
un cietušajam nodarīto zaudējumu. 

Iepazīstoties ar lietas apstākļiem secināms, ka nav konstatējama pašvaldības 
prettiesiska faktiskā rīcība – bezdarbība. Līdz ar to atzīstams, ka Iesniedzējai nav tiesību 
uz mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs,  U.Sila, G.Pirvits,  
A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –( L.Pavlovska-Dišlere) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.83: 
Pieņemt iesniegto lēmumprojektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 

8. 
Par grozījumiem amatu katalogā 

G.Laicāns 
Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts 
Mērķis 
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana 
 
Izvērtējums 
1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu 
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klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. 
Noteikumu 10.punkts nosaka, ka amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot 
vērā saimju aprakstus un līmeņu raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc 
jaunu amatu izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots 
amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums (saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu) un tas 
tiek iesniegts saskaņošanai pašvaldībā vai augstākajā iestādē (pašvaldības gadījumā tā 
var būt dome). Dome divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas 
tos izvērtē. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 
"Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts 
(saskaņots) amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums. 

2. Izvērtējot Centrālās administrācijas darbu, iestādes vadītājs konstatējis, ka 
Centrālās administrācijas zemes lietu speciālista amata pienākumi precizējami un 
papildināmi, tajā skaitā maināms amata nosaukums. Šādu amata pienākumu 
precizēšanas un papildināšanas rezultātā mainīsies minētā darbinieka amata 
nosaukums un darba raksturs, līdz ar to maināma arī amata saime un līmenis. Šobrīd 
minētais amats klasificēts 3.saimes (Apsaimniekošana) IIC līmenī. Lai atbilstoši 
faktiskajai nepieciešamībai veiksmīgāk organizētu Centrālās administrācijas uzdevumu 
izpildi, minētais amats būtu nosaucams par “jurists – zemes lietu speciālists” un 
klasificējams 21.saimes III B līmenī. Atbilstoši šim klasificējumam tiks grozīts arī 
darbinieka darba līgums un amata apraksts. 
3. Izvērtējot Saimnieciskā dienesta darbu, iestādes vadītājs un pašvaldības 
izpilddirektors konstatējuši, ka Saimnieciskā dienesta saimniecības pārziņa amata 
pienākumi precizējami un papildināmi. Šādu amata pienākumu precizēšanas un 
papildināšanas rezultātā mainīsies minētā darbinieka darba raksturs, līdz ar to maināma 
arī amata saime un līmenis. Šobrīd minētais amats klasificēts 3.saimes 
(Apsaimniekošana) IIC līmenī. Lai atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai veiksmīgāk 
organizētu Saimnieciskā dienesta uzdevumu izpildi, minētais amats būtu klasificējams 
3.saimes (Apsaimniekošana) IIB līmenī. Atbilstoši šim klasificējumam tiks grozīts arī 
darbinieka darba līgums un amata apraksts. 
4. Ņemot vērā minēto, izdarāmi grozījumi ar Dundagas novada domes 2013.gada 
19.decembra lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata 
katalogā" apstiprinātajā amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (A.Zumbergs) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.84: 
 Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, 
izsakot Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par 
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma atsevišķus 
punktus šādā redakcijā:  

 Iestāde Struktūrvienība Amata 
nosaukums 

Saime 
(apakšsaime), 

līmenis, 
mēnešalgu grupa 

 

25. Attīstības un 
plānošanas 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

Jurists – zemes 
lietu speciālists 

21.saime 
(Juridiskā analīze, 

1 
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nodaļa izpildes kontrole 
un pakalpojumi), 
III B līmenis, 
10.mēnešalgu 
grupa 

35.
1 

Saimnieciskais 
dienests 

Saimnieciskais 
dienests 

Saimniecības 
pārzinis 

3.saime 
(Apsaimniekošana
), II B līmenis, 
8.mēnešalgu grupa 

1 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 

9. 
Par dalību ELFLA 3.kārtas projektu konkursā 

Ziņo B.Reimane; 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 konkursa 3.kārta 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. 

 
Mērķis 
Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektu apgūšanā. 

 
Izvērtējums 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - 
ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (turpmāk – Projektu konkurss). 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2017. gada 18. aprīļa līdz 2017. gada 18. 
maijam. 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) konkursā var pieteikt projektus uz 
rīcībā ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības 
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei . Rīcības mērķis - Veicināt kvalitatīvas 
dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību, un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas 
vietējo kopienu izaugsmei. Kopējais šajā kārtā piešķirtais finansējums – 425 365,25 EUR. 

Pašvaldība ELFLA projektu konkursā plāno piedalīties ar 4 projektiem.  
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.85: 

1. Atbalstīt projektu iesniegšanu atklāta konkursa 3.kārtas ELFLA Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ar 4 projektiem (Pielikums). 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projektu realizācijai – līdz 13 500 EUR. 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

10. 
Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā 

laika pavadīšanas centrā 
G.Laicāns 

Pamats 
Likums par pašvaldībām, 21. pants 
Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra iekšējie noteikumi ”Par atsevišķu 
nedzīvojamo telpu nomu” 
  
Mērķis 
Veicināt Brīvā laika pavadīšanas centra pakalpojumu attīstību, organizējot izglītojošus 
atpūtas, izklaides un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus 
 
Izvērtējums 
Viena no Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centra funkcijām paredz organizēt 
izglītojošus atpūtas, izklaides un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus, sniedzot 
domes apstiprinātus maksas pakalpojumus savā nozarē un telpās citām juridiskām un 
fiziskām personām. 
Ir izstrādāts iespējamais maksas pakalpojumu cenu apjoms pasākumiem un telpu nomai 
Brīvā laika pavadīšanas centrā. Pielikumā tabulas “Par maksas pakalpojumiem Brīvā 
laika pavadīšanas centrā” un “Telpu nomas maksa Brīvā laika pavadīšanas centrā”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (A.Zumbergs) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.86: 
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Brīvā laika pavadīšanas centrā, pielikums Nr.1 
2. Papildināt Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra iekšējos noteikumus 
“Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu” pielikumu, pielikums Nr.2 
 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 
 

11. 
Par nekustamā īpašuma "Tilžas" atsavināšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1) (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 05.04.2017. iesniegums. 
2) Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts. 
3) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punkts, 8. panta 

otrā un trešā daļa. 
4) Ministru kabineta noteikumu nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

9.1. punkts. 
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Mērķis 
Atsavināt pašvaldībai zemes gabalu, uz kura atrodas privātpersonām piederoša dzīvojamā 
māja. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) un 
(Vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzēji) 05.04.2017. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 
07.04.2017. ar nr. DD-3-26.1/17/146-I), kurā lūgts rast iespēju iegādāties pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu „Tilžas” ar kadastra numuru 8850 005 0099 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Tilžas”), kas sastāv no 0,11 ha lielas zemes vienības „Lauki 2” ar 
kadastra apzīmējumu 8850 005 0050. Nekustamais īpašums „Tilžas” atrodas Vīdalē, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un ir ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamajā īpašumā 
„Tilžas” atrodas iesniedzējiem piederošs būvju īpašums „Tilžu lauki” ar kadastra numuru 
8850 505 0006, kas sastāv no dzīvojamās ēkas „Lauki 2” ar kadastra apzīmējumu 8850 505 
0006 001. 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās daļas 3. punkts nosaka, 
ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas 
ēkas (būves) īpašnieks vai kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kuras atrodas 
ēka (būve), […]. 

Ministru kabineta noteikumu nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 
9.1. punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamo īpašumu atsavināšanu atsavināšanas 
ierosinātājam aptur, ja atsavināšanas ierosinātājs, kuram uz atsavināmā zemesgabala ir 
īpašumā esošas ēkas, nav noslēdzis atsavināmā zemesgabala nomas līgumu. Iesniedzēji ar 
pašvaldību ir noslēguši zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu „Tilžas”. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 2. daļu, atsavināšanai 
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Pēc tā paša panta 3. daļas, 
nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina 
institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā 
īpašuma novērtēšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.87: 
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Tilžas” ar kadastra numuru 8850 005 0099. 
2. Īpašumu novērtēt. 
 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

12. 
Par nekustamo īpašumu "Pils iela 11C" un "Pils iela 11D" izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils iela 11C”, Ozolu ielā 6, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 23., 39. un 44. punkts. 
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2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils iela 11D”, Ozolu ielā 4, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 23., 39. un 44. punkts. 

 
Mērķis 

Apstiprināt nekustamo īpašumu „Pils iela 11C” un „Pils iela 11D” izsoļu rezultātus. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) nekustamo īpašumu „Pils iela 11C” 
ar kadastra numuru 8850 020 0526, un „Pils iela 11D” ar kadastra numuru 8850 020 0527, 
izsoles notika 2017. gada 12. aprīlī. Uz abām izsolēm bija pieteicies viens pretendents – 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx (turpmāk – (Vārds, uzvārds)). Īpašuma „Pils iela 
11C” sākumcena bija 3550,00 €, izsoles solis – 100,00 €. Īpašuma „Pils iela 11D” sākumcena 
bija 2510,00 €, izsoles solis – 100,00 €.  

Saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils iela 11C”, Ozolu ielā 6, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu” un „Pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Pils iela 11D”, Ozolu ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles 
noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 23. punktu, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens 
izsoles dalībnieks, nekustamo īpašumu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam 
par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli. (Vārds, uzvārds) 
īpašumu „Pils iela 11C” nosolīja par 3650,00 €, un īpašumu „Pils iela 11D” nosolīja par 
2610,00 €. 

Izsoles noteikumu 39. punkts nosaka, ka Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisija izsoles protokolu apstiprina 7 dienu laikā pēc izsoles, savukārt 44. punkts paredz, ka 
izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa 
maksājuma saņemšanas. (Vārds, uzvārds) avansa maksājumus samaksāja 2017. gada 
18. aprīlī. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.88: 

Apstiprināt nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus: 
 

Īpašums Kadastra numurs Nosolītā cena, € Nosolītājs (personas kods) 
„Pils iela 11C” 8850 020 0526 3650,00 (Vārds, uzvārds) 
„Pils iela 11D” 8850 020 0527 2610,00 (Vārds, uzvārds) 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
 
 

13. 
Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Publiskā bērnu rotaļu un sporta 

laukuma ierīkošana Dundagā” īstenošanai 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ( 

turpmāk Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-AL17-A019.2202-
000004 apstiprināšanu; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 
Mērķis 
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta projekta „ Publiskā 
bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā” īstenošana. 
 
Izvērtējums 
Dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma „ Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma ierīkošana Dundagā” apstiprināšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 
42513,00. Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai, kā atbalsta saņēmējam, būs iespēja 
saņemt publisko finansējumu EUR 38261,70 apmērā. Atbalsta saņēmējs ir saņēmis 
priekšapmaksas maksājumu EUR 7652,34, kas ir 20 procentu apmērā no publiskā 
finansējuma apmēra. 
Projekta ietvaros tiks noslēgti divi līgumi – par rotaļu iekārtu iegādi un  uzstādīšanu Dundagā 
Talsu ielā 7, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/21, un nojumju vienkāršoto 
rekonstrukciju Dundagā Talsu ielā 7, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/22. Lai 
nodrošinātu projekta īstenošanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekts jāīsteno 
līdz 2017. gada 30. decembrim.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.89: 
Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu EUR 34 861,00 apmērā Valsts kasē uz 5 gadiem ar Valsts 
kases noteikto gada procentu likmi ELFLA projekta „Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma ierīkošana Dundagā” īstenošanai. Aizņēmuma izņemšanas termiņš 2017. gada maijs. 
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018. gadu. Aizņēmuma atmaksu garantēt no 
Dundagas novada pašvaldības budžeta. 
 
 

14. 
Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Aktīvās atpūtas vietas „Stacijas 

dārzs” ierīkošana Dundagā īstenošanai 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ( 

turpmāk Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-AL17-A019.2201-
000003 apstiprināšanu; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 
Mērķis 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta projekta „ Aktīvās 
atpūtas vietas “Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā” īstenošana. 
 
 
Izvērtējums 
Dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma „Aktīvās atpūtas vietas “Stacijas dārzs” 
ierīkošana Dundagā” apstiprināšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 15000,00. 
Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai, kā atbalsta saņēmējam, būs iespēja saņemt 
publisko finansējumu EUR 13500,00 apmērā. Atbalsta saņēmējs ir saņēmis priekšapmaksas 
maksājumu EUR 2700,00, kas ir 20 procentu apmērā no publiskā finansējuma apmēra. 
Projekta ietvaros tiks noslēgts viens līgums – par aktīvās atpūtas vietas izveidošanu Dundagā 
Bānīša ielā 4, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/18, līguma summa EUR 18 572,31. Lai 
nodrošinātu projekta īstenošanu un neattiecināmo izmaksu EUR 3572,31 segšanu, 
nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekts jāīsteno līdz 2017. gada 30. decembrim.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.90: 

Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu EUR 15873,00 apmērā Valsts kasē uz 3 gadiem ar Valsts 
kases noteikto gada procentu likmi ELFLA projekta „Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma ierīkošana Dundagā” īstenošanai un projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 
Aizņēmuma izņemšanas termiņš 2017. gada maijs. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu 
uzsākt ar 2018. gadu. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Dundagas novada pašvaldības 
budžeta. 
 
 
 
 

15. 
Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta „Daudzveidīgu vingrošanas rīku 

uzstādīšanai Dundagā” īstenošanai 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ( 

turpmāk Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-AL17-A019.2201-
000002 apstiprināšanu; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 
 
Mērķis 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta projekta 
„Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā” īstenošana. 
 
Izvērtējums 
Dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma „Daudzveidīgu vingrošanas rīku 
uzstādīšana Dundagā” apstiprināšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13934,54. 
Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai, kā atbalsta saņēmējam, būs iespēja saņemt 
publisko finansējumu EUR 12541,09 apmērā. Atbalsta saņēmējs ir saņēmis priekšapmaksas 
maksājumu EUR 2508,22, kas ir 20 procentu apmērā no publiskā finansējuma apmēra. 
Projekta ietvaros tiks noslēgti divi līgumi – par daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšanu 
Dundagā Saules ielā 8, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/19, un zemes pamatnes 
sagatavošanu Dundagā Saules ielā 8, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/20. Lai 
nodrošinātu projekta īstenošanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekts jāīsteno 
līdz 2017. gada 30. decembrim.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.91: 

Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu EUR 11426,00 apmērā Valsts kasē uz 3 gadiem ar Valsts 
kases noteikto gada procentu likmi ELFLA projekta „ Daudzveidīgu vingrošanas rīku 
uzstādīšana Dundagā” īstenošanai. Aizņēmuma izņemšanas termiņš 2017. gada maijs. 
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018. gadu. Aizņēmuma atmaksu garantēt no 
Dundagas novada pašvaldības budžeta. 
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16. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu futbola komandai dalībai Latvijas futbola 
2.līgas  čempionātā 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts, 21.pants; Dundagas novada 
pašvaldības domes 2011.gada 22.decembra nolikuma “Dundagas novada domes sporta 
aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikuma” 4.punkts, 
8.3.apakšpunkts  
 
Mērķis 
Finansiāla atbalsta piešķiršana apvienotajai futbola komandai Kolka/Roja dalībai 2017. 
gada Latvijas futbola 2.līgas čempionātā 
 
Izvērtējums 

Kolkas futbola komanda daudzkārt ir uzrādījusi augstus rezultātus gan telpu, gan āra 
futbola čempionātos rajonā. Arī Dundagas futbola komanda vairākkārt piedalījusies rajona 
turnīros, tomēr spēlētāju trūkuma dēļ, 2016.gada nogalē tika pieņemts lēmums apvienot abas 
komandas, tādejādi izveidojot vienu apvienoto futbola komandu novadā. 

 Šosezon Latvijas futbola 2.līgā ir veikta apvienošanās, kopīgu turnīru rīkojot Kurzemes 
un Zemgales reģioniem, kas darīts ar mērķi, lai nodrošinātu dalībniekiem pilnvērtīgu 
konkurenci un ļautu sacensties ar dažādiem pretiniekiem. Sacensībās piedalīsies 11 
komandas, tajā skaitā arī no jauna izveidotā vienība futbola komanda Kolka/Roja, kura 
pārstāvēs Kurzemes ziemeļu galu. 

Futbola komandas, kuras pieteikušas sevi futbola 2.līgas čempionātam, ir jānodrošina 
virkne prasību, proti, visiem spēlētājiem ir jābūt Latvijas Futbola Federācijas biedriem ar 
nokārtotām spēlētāju licencēm, futbola laukumam un ģērbtuvēm – arī atbilstoši noteiktajām 
prasībām, kā arī jāsedz transporta izdevumi. Lai arī apvienotajā futbola komandā lielākā daļa 
spēlētāju ir no Kolkas, iepriekš uzskaitītos izdevumus šobrīd sedz Rojas novada pašvaldība. 
Papildu prasība – nodrošināt mājas spēļu un izbraukuma spēļu futbola formas. Likumsakarīgi, 
ka arī šo prasību daļēji finansē Rojas novada pašvaldība.  

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu komandas piedalīšanos 2017. gada Latvijas futbola 2.līgas 
čempionātā, lūgums piešķirt finansiālu atbalstu 700,00 EUR apmērā jaunu futbola formu 
iegādei (27.gab.). 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.92: 
Piešķirt finansiālu atbalstu 700,00 EUR apmērā jaunu futbola formu iegādei apvienotajai 
futbola komandai Kolka/Roja dalībai 2017. gada Latvijas futbola 2.līgas čempionātā. Līdzekļi 
piešķirami no plānotā budžeta atlikuma. 
 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
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17. 

Par 2017.gada budžeta grozījumiem 
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja, G.pirvits 

Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 
 
Izvērtējums: 
Dundagas novada 27.04.2017. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 
ieņēmumu EUR 4 178 484, izdevumu EUR 4 454 275 un finansēšanas plānu EUR 285 205 
apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 136 073, izdevumu EUR 141 780 un finansēšanas 
plānu EUR 54 795 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas plānu EUR 
3 401apmērā.  
Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
līdzekļiem par EUR 2000 Kubalu skolas - muzeja projekta īstenošanai, par Valsts budžeta 
mērķdotāciju sporta laukuma seguma atjaunošanai EUR 30000; par ieņēmumiem no meža 
īpašum pārdošanas EUR 50 180 un dažādiem nenodokļu ieņēmumiem EUR 60. Budžeta 
grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 82 240 un izdevumu daļa par 
EUR 140 685. Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumiem un papildus ienākušo 
finansējumu no VKKF, izdevumu daļā veikti grozījumi kopsummā par EUR 140 685 (skatīt 
zemāk esošās tabulas): 
 

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 
\\ KOPSAVILKUMS 

     

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju 
kodi 

Apstiprināts 
2017. gadam 

Grozījum
i (+/-) 

Precizētais 
2017. gada 

budžets 
EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4096244,00 82240,00 
4178484,0

0 
1 2 3 4 5 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 
IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 300,00 60,00 360,00 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 9187,00 50180,00 59367,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1580647,00 32000,00 
1612647,0

0 

II IZDEVUMI - kopā   4312890,00 
140685,0

0 
4453575,0

0 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 517799,00 54428,00 572227,00 
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Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 73717,00 -9,00 73708,00 
Ekonomiskā darbība 04.000 140419,00 0,00 140419,00 
Vides aizsardzība 05.000 676647,00 -3717,00 672930,00 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 06.000 190524,00 3022,00 193546,00 
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 727252,00 76234,00 803486,00 

Izglītība 09.000 1716771,00 11427,00 
1728198,0

0 
Sociālā aizsardzība 10.000 269761,00 0,00 269761,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 2468559,00 1744,00 
2470303,0

0 

Preces un pakalpojumi 2000 1260632,00 
-

18172,00 
1242460,0

0 

Pamatkapitāla veidošana 5000 215280,00 
157813,0

0 373093,00 

IV FINANSĒŠANA - kopā   223045,00 62160,00 285205,00 
1         

Naudas līdzekļi un noguldījumi 
(atlikuma izmaiņas) 

F2001000
0 329562,00 0,00 329562,00 

Aizņēmumi 
F4002000
0 -106517,00 62160,00 -44357,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa 

  
F4002002
0 106517,00 0,00 106517,00 

Paskaidrojuma raksts 2017. gada plānotajām ieņēmumu izdevumu tāmēm 
  

EUR   Pamatojums 
140685,0

0 Izdevumi 

5500,00 
      Pr.-Development and promotion of small ethno-cultural regions as 
tourism destinations - UNESCO-tourism Nr.Est-Lat15 412 

1656,00   Projekta vadītājs un asistents 4 mēn. 413.8EUR *4mēn. 
391,00   Projekta vadītājs un asistents 97.62EUR *4mēn. 
174,00   Dienas nauda 
100,00   Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 

1412,00   Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 
562,00   Pārējie iepriekšneklasificētie pakalpojumu veidi 
318,00   Biroja preces 
100,00   Inventārs 
180,00   Degviela 
607,00   Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

3022,00       Nekustamā īpašuma nodaļa 736 
3022,00   Rentgenkabineta remontam papildus finansējums 

2978,00 
      Pr.- Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā Nr.16-08-
AL17-A019.2201-000002 405, zemes pamatnes sagatavošana 
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-
40000,00       Ielu apsaimniekošana 074 

-
40000,00   Ceļu projekta līdzfinansējums 

2735,00       Kubalu skola - muzejs 330 
2735,00   Mīkstais inventārs 

54428,00       Novada domes administrācija 110 

54428,00   Pašvaldības administratīvās ēkas jumta remonts 

15837,00 
      Pr.-Publiskā bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Dundagā. Nr.16-08-
AL17-A019.2201-000004 407 

15837,00   Nojumju pārbūve 

10957,00 
      Pr.- Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā Nr.16-08-
AL17-A019.2201-000002 405 

10957,00   Āra trenažieri 

18573,00 
      Pr.-Aktīvās atpūtas vietas Stacijas dārzs ierīkošana Dundagā. Nr.16-08-
AL17-A019.2201-000003 406 

18573,00   Rotaļu iekārtas un to uzstādīšana 

26677,00 
      Pr.-Publiskā bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Dundagā. Nr.16-08-
AL17-A019.2201-000004 407 

26677,00   Rotaļu iekārtu iegāde un uzstādīšana 
30783,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 
15094,00   Pils apkures katla atjaunošanai EUR 15 094,00 

3589,00   Pils ūdenssildāmā boilera ierīkošanai EUR 3589,00 
9680,00   Skursteņa oderēšanai Saules ielā 8 EUR 9680,00 
2420,00   Apkures katla atjaunošanai pašvaldības īpašumā Pils ielā 6 EUR 2420,00 

700,00 Sports 013 
700,00   Mīkstais inventārs, futbola komandai tērpi 

62160,00 Finansēšana 
62160,00   Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi 
62160,00       Kredīta saistību izpilde 142 
15873,00   Projekta "Aktīvās atpūtas vietas "Stacijas dārzs"ierīkošana" īstenošana 

11426,00   
Projekta "Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā" 
īstenošana 

34861,00   
Projekta "Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā" 
īstenošana 

 
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 
atlikumu EUR 329 562 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 795,00 apmērā, 
ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 3 401,00, datus par budžeta deficīta finansēšanu 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par 
visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.   
2017. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. ir  EUR 9 414, speciālā budžeta 
līdzekļu atlikums ir EUR 49 088, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 
3 401. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.93: 
Apstiprināt Dundagas novada domes 2017.gada 27.aprīļa  saistošos noteikumus Nr. 9 „Par 
Dundagas novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 
 
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 
 

18. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pļaviņas” 

G.Laicāns 
Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 27.03.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
27.03.2017. ar Nr.DD-3-26.1/17/128-A). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas 
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”  88.3., 97.3. punkts. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.2. punkts. 

5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 
Mērķis 
Nekustamā īpašuma „Pļaviņas” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 
 
Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Pļaviņas” ar kadastra Nr. 8850 019 0013 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Pļaviņas”) atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tā kopējā 
platība ir 11,2 ha un tas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8850 019 0013 uz kuras atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību - dzīvojamā māja ar 
kadastra apzīmējumu 8850 019 0013 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013 002, 
šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013 003, 8850 019 0013 004 un  
8850 019 0013 005. 

Nekustamā īpašuma „Pļaviņas” īpašniece (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx 
(turpmāk – (Vārds, uzvārds)) lūdz atļauju sadalīt divās daļās nekustamā īpašuma „Pļaviņas” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013. 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu 
Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” 
nekustamais īpašums „Pļaviņas” atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) 
un „Mežu teritorija” (M). 

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



19 
 

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

Sadalot nekustamā īpašuma „Pļaviņas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 019 0013 divās daļās, veidotos aptuveni 5,0 ha un 6,2 ha lielas zemes vienības līdz ar to 
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 
Vienai no jaunveidojamām zemes vienībām piekļūšana iespējama no valsts reģionālā autoceļa 
P-77 Ventspils - Dundaga, otrai jaunveidojamai zemes vienībai piekļuve plānojama pa jaunu 
ceļa servitūtu. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.2. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes 
nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta materiāliem. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.94: 

1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pļaviņas” ar kadastra  
Nr. 8850 019 0013 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013, sadalot to 
divās daļās (pielikums). 

2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

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

ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

19. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazplintiņi” 

G.Laicāns 
Pamats 
1. SIA „Metrum” 10.04.2017. iesniegums Nr.178/a/32-2017 (reģistrēts Dundagas 

novada pašvaldībā 10.04.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/148-M). 
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2. Dundagas novada domes 22.12.2016. sēdes lēmums Nr.251 (protokols Nr.15, 14.§) 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazplintiņi”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 
Mērķis 
Nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” (kadastra Nr. 8850 032 0002) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 032 0002 un 8850 032 0003 un 8850 032 0004 sadalīšana. 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada 22.12.2016. sēdes lēmumu Nr.251 (protokols Nr.15, 14.§) 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mazplintiņi” (turpmāk - lēmums 
Nr.251) atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” ar 
kadastra Nr. 8850 032 0002 (turpmāk - nekustamais īpašums „Mazplintiņi”) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0002, 8850 032 0003 un 8850 032 0004 
sadalot tos piecās daļās veidojot divus nekustamos īpašumus. 

Nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 
032 0003 un 8850 032 0004 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu  8850 032 0003 un 8850 032 0004 četrās atsevišķās zemes 
vienībās, aptuveni 15,0 ha, 27,1 ha, 3,9 ha un 3,1 ha platībā. Nekustamā īpašuma 
„Mazplintiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0002 netiek dalīta 
jaunveidojamās zemes vienībās. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts 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. 

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

Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 un Nr.3 paredzēts saglabāt nosaukumu 
„Mazplintiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.2 un Nr.4 paredzēts piešķirt nosaukumu 
„Mežplintiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0201 – Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 piekļuvi plānots nodrošināt no valsts vietējā 
autoceļa V1363 (Ārlava – Tiņģere – Plintiņi) esošas nobrauktuves. 

Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.2, Nr.3 un Nr.4 piekļuvi plānots nodrošināt no 
valsts vietējā autoceļa V1363 (Ārlava – Tiņģere – Plintiņi) esošas nobrauktuves un pa 
ceļa servitūtam paredzētu teritoriju. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā 
grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.95: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” ar 
kadastra Nr. 8850 032 0002 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 032 
0003 un 8850 032 0004 sadalīšanai četrās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
2.1. 15,0 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 032 0104 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. 27,1 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  
8850 032 0105 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.3. 3,9 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu  
8850 032 0106 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.4. 3,1 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.4 ar kadastra apzīmējumu  
8850 032 0107 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

3. Zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0104 pēc 
apvienošanas ar zemes vienību (īpašumu) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8850 
032 0106, saglabāt nosaukumu „Mazplintiņi”. 

4. Nekustamā īpašuma „Mazplintiņi” ar kadastra Nr. 8850 032 0002 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0002 pēc apvienošanas ar zemes vienību 
(īpašumu) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0105 un zemes vienību 
(īpašumu) Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0107 piešķirt nosaukumu 
„Mežplintiņi”. 

 
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 centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

20. 
Par nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” sadalīšanu 

G.Laicāns 
Pamats 

1) (Vārds, uzvārds) 07.04.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
07.04.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/145-B). 

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 „Saulesdārzi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  
 
Izvērtējums 
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Nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” ar kadastra Nr. 8850 021 0011 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Saulesdārzi”) kopplatība ir 23,7000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un sastāv no: 
1) 10,7000 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 uz 

kuras ir būves: 
1.1. Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 001, 
1.2. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 002, 
1.3. Kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 003, 
1.4. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 004, 
1.5. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 005, 
1.6. Garāža ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 006, 
1.7. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 007, 
1.8. Mehāniskās darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 008.  

2. 13,0000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0012. 
Nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” īpašniece (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) lūdz atļauju 

sadalīt nekustamo īpašumu „Saulesdārzi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 022 0012 un piešķirt tai nosaukumu „Mēnesdārzi”. 

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, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.96: 
1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” ar kadastra Nr. 8850 021 0011 sadalīšanai, 
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0012. 
2.   Nekustamā īpašuma „Saulesdārzi” ar kadastra Nr. 8850 021 0011 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 021 0011 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Saulesdārzi”. 
3.   Nekustamajam īpašuma „Saulesdārzi” ar kadastra Nr. 8850 021 0011 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 022 0012 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mēnesdārzi”. 
 
 
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 centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.  
2. (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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21. 
Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmums Nr. 47 (protokola Nr. 3. 17.§) „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. 
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 80., 82., 83. punkti. 
  
Mērķis 
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādāšana. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Dundagas novada 
domes 25.02.2016. sēdes lēmums Nr. 47 (protokola Nr. 3. 17.§) „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 80. punktu izstrādes 
vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar 
attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai 
pašvaldības domē. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 82. punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par 
teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām 
nedēļām. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.97: 

1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2017. gada 8. maija līdz 9. jūnijam. 
3. Sabiedrības līdzdalības pasākumus noteikt Dundagā, Kolkā un Mazirbē 

 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

22. 
Par medību tiesību nomas izsoli 

G.Laicāns 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra noteikumi „Medību 
tiesību piešķiršanas noteikumi”. 
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2. Medību likuma 1. panta 10. punkts. 
 
Mērķis 
Medību tiesību piešķiršana pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu 
medību platībās. 
 
Izvērtējums 

Saskaņa ar Medību likuma 1. panta 10. punktu medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību 
platības. 

Izvērtējot Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) valdījumā vai īpašumā 
esošos nekustamos īpašumus, Attīstības un plānošanas nodaļa ierosina iznomāt medību 
tiesības šādu nekustamo īpašumu brīvās zemes vienībās: 
1)  īpašums „Valpenes Vidiņi” ar kadastra nr. 8850 031 0044, kurš sastāv no 3,2680 ha lielas 

apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0044 atrodas Valpenes ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā; 

2) īpašums „Muižas Skola” ar kadastra nr. 8850 015 0108, kurš sastāv no 8,5 ha lielas 
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0108, atrodas Mazalakstes 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā; 
Pašvaldības 2013. gada 28. novembra noteikumu „Medību tiesību piešķiršanas noteikumi” 

6. punkts nosaka, ka pēc tam, kad dome nolēmusi iznomāt medību tiesības, pašvaldības 
mantas iznomātājs nodrošina informācijas publicēšanu vietējā laikrakstā, pašvaldības 
interneta vietnē un izvieto informāciju publiski pieejamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā 
un pagasta pārvaldes telpā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.98: 
1. Nodot medību tiesību nomas izsolē sekojošos nekustamos īpašumos: 
 
Īpašuma 
nosaukums 

Kadastra 
numurs 

Kadastra 
apzīmējums 

Platība, ha Statuss 

„Valpenes Vidiņi” 8850 031 0044 8850 031 0044 3,2680 Pašvaldības 
tiesiskajā 
valdījumā 

„Muižas Skola” 8850 015 0108 8850 015 0108 8,5 Pašvaldības 
tiesiskajā 
valdījumā 

 
2. Medību tiesību nomas izsoli organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 
 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
 

23. 
Par zemes vienību nomas izsoli 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Attīstības un plānošanas nodaļas priekšlikumi par pašvaldības brīvo zemes gabalu nomu. 
2. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

7.2., 18. punkts. 
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3. Dundagas novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošo noteikumu nr. 2 „Par 
zemesgabalu nomas maksas apmēru” 2. punkts. 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašumu lietderīgu izmantošanu atbilstoši 
noteiktajam lietošanas veidam. 
 
Izvērtējums 

Izvērtējot Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) valdījumā vai īpašumā 
esošos nekustamos īpašumus, Attīstības un plānošanas nodaļa ierosina iznomāt šādu 
nekustamo īpašumu brīvās zemes vienības: 

1) „Jokumi” ar kadastra nr. 8850 019 0022 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8850 019 0022 (platība 7,2 ha); 

2) „9. Augļu dārzs Lauciņos” ar kadastra nr. 8850 025 0071, kadastra apzīmējums  
8850 025 0071 (platība 0,1687 ha); 

3) „Ievlejas 9” ar kadastra nr. 8850 015 0145, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  
8850 020 0305 (platība 0,05 ha); 

4) „Akmeņdārzu zeme” ar kadastra nr. 8850 010 0053, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8850 010 0053 (platība 1,74 ha). 

Ministru kabineta noteikumu nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
7.2.punkts nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes kadastrālās 
vērtības, savukārt noteikumu 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 
nosaka, ka nomas maksā ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. 

Dundagas novada pašvaldības domes 24.01.2013. saistošo noteikumu nr. 2 „Par 
zemesgabalu nomas maksas apmēru” 2. punkts nosaka, ka minimālā gada nomas maksa par 
neapbūvētu zemes gabalu, kas nav lielāks par 0,12 ha, ir 4 € + 0,01 €/m2. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.99: 

1. Nodot zemes nomas tiesību izsolē pašvaldības valdījumā esošus nekustamos īpašumus 
saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Zemes nomas tiesību izsoles procesu organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijai. 

 
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai, 
Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

24. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu  „Jaundundagas Ratnieki” 

G.Laicāns 
Pamats 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts. 
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes 

nomu” 4., 6.1., 7.1., 7.2., 7.1, 7.2, 10., 11., 14. pants. 
3) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5., 6.1 panta 1.daļa. 
4) Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmums Nr.214 „Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”. 
5) Dundagas novada pašvaldības 08.03.2017. vēstule Nr. DD-3-23-2/17/20. 
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Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 
 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Jaundundagas Ratnieki” ar 
kadastra Nr. 8850 015 0085, kurš sastāv no 1,5000 ha lielas apbūvētas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0085 (turpmāk - zeme „Jaundundagas Ratnieki”) uz 
kuras atrodas zemes tiesiskajam valdītājam nepiederošas ēkas: 

1) dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0085 001,  
2) kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0085 002 (turpmāk - būves „Jaundundagas 

Ratnieki”) . 
Zeme „Jaundundagas Ratnieki” atrodas Pašvaldības tiesiskajā valdījumā un 

pamatojoties uz Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.214 „Par zemes 
vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” tā ir fiziski saistīta 
ar būvēm „Jaundundagas Ratnieki”. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes nomu” 
(turpmāk - MK noteikumi Nr.735) 4.pants nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu 
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 
tiesisko valdītāju vai lietotāju. 

MK noteikumu Nr.735 14.pants nosaka, ka iznomātājs rakstiski uzaicina apbūves 
īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju noslēgt zemes nomas līgumu. 

Pašvaldība būvju „Jaundundagas Ratnieki” lietotājam (Vārds, uzvārds) 08.03.2017. ir 
nosūtījusi vēstuli Nr. DD-3-23-2/17/20.   

MK noteikumu Nr.735 11.pants nosaka, ka, ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt 
piespiedu nomas līguma noslēgšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
6.1 panta 1.daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 
citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, 
zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā 
īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un 
14.punktu tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un 
kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735. 7.2.pantu apbūvēta zemesgabala nomas maksu 
gadā nosaka no 2010.gada 1.janvāra - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 7.1 punktu nomnieks papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, savukārt 7.2 pants nosaka, ka apbūvēta 
zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo 
noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.pantu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai 
kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. 
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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735. 10.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu 
sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz 
zemes nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.100: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaundundagas Ratnieki” ar kadastra Nr. 8850 015 
0085 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0085 iznomāšanai 
saskaņā ar pielikumu. 

2. Noslēgt nomas līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds) 
(p.k.xxxxxx) uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Jaundundagas Ratnieki” ar 
kadastra Nr. 8850 015 0085 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 
0085. 

 
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: atdodams personīgi (Vārds, uzvārds). 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

25. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu  “Kalnozoli” 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 
1.   Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14., 17.punkts. 
2.   Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes nomu” 4., 
6.1., 7.1., 7.2., 7.1, 7.2, 10., 11.pants. 
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5., 

6.1 panta 1.daļa.  
4. Dundagas novada domes 16.12.2009. lēmums Nr.314 „Par lauku apvidus zemes piederību, 

piekritību pašvaldībai vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”. 
5. Dundagas novada pašvaldības 06.04.2017. Akts Nr. 8-3/17/1 „Par nekustamā īpašuma 

„Kalnozoli” ar kadastra Nr. 8850 025 0041 apsekošanu”. 
 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Kalnozoli” ar kadastra  
Nr. 8850 025 0041, kurš sastāv no 0,2561 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 025 0056 un 0,4256 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmēju 8850 025 0041 (turpmāk - zeme „Kalnozoli”) uz kuras atrodas ēkas, kuras nepieder 
zemes tiesiskajam valdītājam: 
1)   dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 001, 

2)šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 002,  
3) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 003, 
4) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 004, 
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5) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 005, 
6) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 007, 
7) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 008, 
8) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 009, 
9) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 010, 
10) kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 006 (turpmāk - ēkas „Kalnozoli”). 

Zeme „Kalnozoli” atrodas Pašvaldības tiesiskajā valdījumā un pamatojoties uz Dundagas 
novada domes 16.12.2009. lēmumu Nr.314 „Par lauku apvidus zemes piederību, piekritību 
pašvaldībai vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8850 025 0041 ir fiziski saistīta ar ēkām „Kalnozoli”. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiska personas zemes nomu” 
(turpmāk - MK noteikumi Nr.735) 4.pants nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu 
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko 
valdītāju vai lietotāju.  

Attīstības un plānošanas nodaļa iesniedz priekšlikumu noslēgt zemes nomas līgumu ar ēku 
„Kalnozoli” tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem. 

Pašvaldība ir apzinājusi ēku „Kalnozoli” tiesiskos valdītājus un lietotājus, par ko 
06.04.2017. ir sastādīts akts Nr. 8-3/17/1 „Par nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar kadastra Nr. 
8850 025 0041 apsekošanu”. 

MK noteikumu Nr.735 11.pants nosaka, ka, ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas 
līguma noslēgšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 
1.daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās 
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu 
— uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz 
laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un 14.punktu tikai 
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 
noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu 
(iznomāšanu). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735. 7.2.pantu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā 
nosaka no 2010.gada 1.janvāra - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 7.1 punktu nomnieks papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, savukārt 7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala 
vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. 
apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.pantu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 
bezatlīdzības lietošanā. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735. 10.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk 
aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas 
līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties. 

Saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu, visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no 
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā 
persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.101: 
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1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar kadastra Nr. 8850 025 0041 zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 un 8850 025 0056 iznomāšanai saskaņā ar pielikumu. 
2. Noslēgt nomas līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un: 

2.1. (Vārds, uzvārds) p.k.xxxxxx uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar 
kadastra Nr. 8850 025 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 
un 8850 025 0056 domājamās daļas ¼ apjomā iznomāšanu,  

2.2. (Vārds, uzvārds) p.k.xxxxxx uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar 
kadastra Nr. 8850 025 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 
un 8850 025 0056 domājamās daļas ¼ apjomā iznomāšanu, 

2.3. (Vārds, uzvārds) p.k.xxxxxx  uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar 
kadastra Nr. 8850 025 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 
un 8850 025 0056 domājamās daļas ¼ apjomā iznomāšanu, 

2.4. (Vārds, uzvārds) p.k. xxxxxx uz 12 gadiem par nekustamā īpašuma „Kalnozoli” ar 
kadastra Nr. 8850 025 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 
un 8850 025 0056 domājamās daļas ¼ apjomā iznomāšanu. 

 
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: atdodams personīgi (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds), (Vārds, 
uzvārds).  
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

26. 
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra 
nolikumā “Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikums” 
G.Laicāns 

Pamats 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punkts; Vispārējās izglītības likuma 54.pants 
 
Mērķis 
Papildināt nolikumu, lai noteiktu komisijas vadītāja vietnieka institūtu un kompetenci 
 
Izvērtējums 

Līdz šim nolikumā nav sniegts risinājums gadījumam, kad komisijas vadītājs atrodas 
prombūtnē un nevar pildīt savus pienākumus. Kā atbilstošākais risinājums izvēlēts komisijas 
vadītāja institūta izveidošana un tā kompetences noteikšana. 

Vērtējot komisijas nolikumu secināts, ka mainījies tā izdošanas pamatojums 
(Ministru kabineta noteikumi, uz kuru pamata tie izdoti, ir zaudējuši spēku; likuma “Par 
pašvaldībām” norma, uz kuras pamata tie izdoti izslēgta no minētā likuma). Secināts, ka 
pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci un citus jautājumus regulē Ministru 
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski 
medicīniskajām komisijām”, tas ir, normatīvais akts, kas izdots pēc komisijas nolikuma 
apstiprināšanas. Iepriekš minētais ir pamats nepieciešamībai pārvērtēt komisijas nolikumu 
pilnībā. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.102: 
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1. Pieņemt iesniegto nolikuma “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 
2009.gada 16.decembra nolikumā “Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas nolikums”” projektu (pievienots pielikumā). 

2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijai līdz 2017.gada 
1.jūnijam izvērtēt Dundagas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.decembra nolikuma 
“Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” atbilstību 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski 
medicīniskajām komisijām”. Nepieciešamības gadījumā līdz 2017.gada 15.augustam 
sagatavot un iesniegt apstiprināšanai jaunu nolikuma projektu vai esošā nolikuma grozījumu 
projektu. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 
 
 

27. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Līvõd Īt” 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
45.panta otrā daļa 
 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības uzdevumu izpildi, deleģējot pārvaldes uzdevumu privātpersonai 
 
Izvērtējums 

1. Deleģēšanas apsvērumi izdarīti iepriekšējos gados. Ar šo lēmumu tiek 
apstiprināti grozījumi līdz šim noslēgtajā līgumā, lai noteiktu, ka līguma termiņš ir vēl viens 
gads un ka tiek precizēti pasākumi un to īstenošanai paredzētais publiskais finansējums. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi 
organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi 
pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību 
un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot 
deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, atzīstams, ka nepieciešams pārvērtēt nepieciešamību 
deleģēt pārvaldes uzdevumus un nepieciešams izvērtēt līdz šim veiktās deleģēšanas 
efektivitāti. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.103: 
1. Slēgt līgumu par grozījumiem 2014.gada 15.jūlijā starp Dundagas novada pašvaldību 
un biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVŌD ĪT”” noslēgtajā līgumā “Par pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanu” (pievienots pielikumā). 

2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2017.gada 
5.oktobrim izvērtēt visu līdz šim veikto un spēkā esošo deleģējumu efektivitāti, kā arī izvērtēt 
nepieciešamību turpmāk deleģēt pārvaldes uzdevumus. 
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Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 
 
 
 

28. 
Līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšana apstiprināšana 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 7.pants 
 
Mērķis 
Noslēgt līgumu ar komersantiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas SIA “Ziemeļkurzeme” un 
SIA “Kolkas ūdens”. Viens no minēto kapitālsabiedrību izveidošanas mērķiem ir bijis 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana. Līdz šim interesi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu neviens cits komersants nav izrādījis. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 7.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības 
dome slēdz līgumu ar komersantu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.104: 
1.   Saskaņot iesniegto līguma, kas slēdzams starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 
“Ziemeļkurzeme” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, projektu 
(pievienots 1.pielikumā). 
2.   Saskaņot iesniegto līguma, kas slēdzams starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 
“Kolkas Ūdens”, par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu projektu 
(pievienots 2.pielikumā). 
3. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju noslēgt līgumus par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šā lēmuma 1. un 2.punktu. 
 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
 

29. 
Par konkursa „Sakoptākā sēta 2017” nolikumu 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Grīvāne 
Pamats 

Likuma  "Par pašvaldībām" 12.pantu  un 41.panta pirmās daļas 2.punktu. 
Mērķis 
Veicināt Dundagas novada administrācijas sadarbību ar savas administratīvās teritorijas 
vietējo sabiedrību teritorijas sakopšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā.  
 
Izvērtējums 

1) Viens no sabiedrisko attiecību nodaļas uzdevumiem ir veidot un nodrošināt labas 
savstarpējās attiecības starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem.  
Pašvaldības interesēs īstenot sabiedrisko attiecību projektus un kampaņas.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska-
Dišlere, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.105: 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības  konkursa “Dundagas novada sakoptākā 
sēta 2017” nolikumu. 
 
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldei 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 
 
Dažādi jautājumi  
 
Par SIA „Kolkasrags” 2016.gada pārskatu 
 
Iepazīstas ar sagatavoto SIA „Kolkasrags” 2016.gada finanšu pārskatu. 
 
Informācija tiek pieņemta zināšanai. 
 
 
 

Sēde slēgta plkst. 14.35. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
Protokols parakstīts 02.05.2017. 
 
 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
Protokols parakstīts 02.05.2017. 
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